
Jongeren-Organisatie voor 
vrijheid en democratie 

Te 's-Gravenhage opgericht 
Op instigtie van een daartoe samen-

gesteld comité is te 's-Gravenhage 
voor jongeren van zesti'n  tat  dertig 
een lancieltjke Jongeren-Organisatie 
voor Vrijheid en Democratie, J.O.V.D., 
nngericht. De oprichtingsvergadering 

«coresideerd door, de heer D. W, 
• n voorlopig hoofdbestuur,  

commissie, welke 
- 

-« Eet lid van 

tip 

werq 
Dettmeijer, 
nam de taak van t., 1949 
cie oproep had gedaan, uv. 
de Tweede Kamer, de heer r 
sprak de jongeren toe en wekte hen u 
in de komende tijden  pal te staan voor 
de begrippen van vrijheid en democratie, 
De J.O.V.D. begint met afdelingen in 
Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, 
Leiden, Hoekse Waard, Assen, Leeu-
warden en vertegenwoordigers te 
Utrecht, Nijmegen, Zuid- en Noord-
3eveland, Hilversum, Zeist. Het aecre-

.. triaat van de landelijke J.O.V.D. is 
voorlopig gevestigd te Amsterdam.  
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Niets uit deze uitgave mag worden verspreid en/of ver-

veelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming van de commissie tot redactie van de Lustrunialina- 

nak der J.O.V.D. 



WILHELMUS 

Telegrain aaii 

H.M. de bllilffiH Zn  
Tijdens hot eerste lustrumcongres 

van cie JOVD te Amsterdam werd on-

der  luide instemming het navolgende 
telegram aan Hare Majesteit Koningin 

Juliana gezonden: 
Jongeren Organisatie Vrijheid en 

Democratie op 13 en 14 November in 
Algemene Vergadering te Amsterdam 
bijeen. betuigt Uwe Majesteit haar ge-
voelens van verbondenheid met het 

Huis van Oranje. 
Roethof. voorzitter. 
Oosterveld, secretaris. 

Op dit telegram mochten wij het 
navolgende antwoord ontvangen: 

Hare Majesteit de Koningin droeg 
mij op U haar vriendelijke dank over 
te brengen voor Uw zeer gewaardeerd 
telegram, Hare Majesteit toegezonden 
tijdens de op 13 en 14 November j.l. 
gehouden Algemene Vergadering van 
de Jongeren Organisatie Vrijheid en 

Democratie. 

De Particulier Secretaris van 
Hare Majesteit de Konigin. 
(w.g. W. J. Baron van Hee- 

1954 ckeren van Molecaten)  

WILHELMUS van Nassouwe 
Ben ick van Duytschen Bloedt, 
Den Vaderland ghetrouwe 
Blijf ick tot inden doet: 
Een  Prince  van Orangien 
Ben ick viy onverveert, 
Den Coninck van Hispangien 
Heb jet altijt gheeert. 

In Codes vrees te leven  
Fled  icR altijt betracht, 
Dacrorri hen ick verdreven 
Om Land, om Luyd ghebracht  
Mace  Godt  sal my  regeren 
Als een poet Instrument, 
Dat icE  sal  wederkeeren 
in mijnen Regiment. 

Lijdt U mijn Ondersaten, 
Die oprecht zijn van aert, 
Gods  sal  u niet verlaten 
Al edt gin nu beswaert: 
Die vroom hegheert te leven, 
Bidi Godi nacht ende dach, 
Dat H roy cracht wil gheven 
Dat ick u helpen mach. 

Lijf  elide  goed al te samen 
lIed ic  u niet verschoont, 
Mijn Broeders,  hooch  van Namen, 
Flebbent u oock vertoont:  
Grad  f Adoiff is ghebleven, 
In Vireslartilt in den Slach, 
Sijn 'ie] int eewich leven 
Verwacht den jonghsten dach. 

Edel en  Hooch  gheboren 
Van Kevserlicken stam: 
Een Vorst des Rijcks vercoren, 
Als een vroom Christen-man, 
Voor Codes \Voort ghepreesen,  
Fled  ick Vrij onversaccht, 
Als een helt zonder vreesen 
Mijn edel Moet gewaccht. 

2 3 
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WILHELMUS van Nassouwe 
Ben ick van Duytschen Bloedt, 
Den Vaderland ghetrouWe 
Blijf ick tot inden doet: 
Een  Prince  van Orangien 
Ben ick vry onverveert, 
Den Coninck van Hispangien 
Heb ick altijt gheeert. 

In Godes vrees te leven 
Heb ick altijt betracht, 
Daerom ben ick verdreven 
Om Land, om Luyd ghebracht: 
Maer Godt  sal my  regeren 
Als een goet Instrument, 
Dat ick  sal  wederkeeren 
in mijnen Regiment. 

Lijdt U, mijn Ondersaten, 
Die oprecht zijn van aert, 
Godt  sal  u niet verlaten 
Al zijt ghy nu beswaert: 
Die Vroom begheert te leven, 
Bidt Godt nacht ende dach, 
Dat  Hy my  cracht wil gheven 
Dat ick u helpen mach. 

Lijf ende goed al te samen 
Heb ick u niet verschoont, 
Mijn Broeders,  hooch  van Namen, 
Hebbent u oock vertoont: 
Graef Adoiff is ghebleven, 
In Vireslandt in den Slach, 
Sijn siel int eewich leven 
Verwacht den jonghsten dach. 

Mijn schilt ende betrouwen 
Zijt ghy, 0 Godt, mijn Heer, 
Op U soo wil ick bouwen, 
Verlaet  my  nimmermeer: 
Dat ick doch vroom mag blijven 
U dienaer  Caller  stond, 
Die  tyranny  verdrijven, 
Die  my  mijn hert doorwondt. 

Van al die  mu  beswaren, 
End mijn vervoighers zijn, 

Mijn Godt wilt doch bewaren. 
Den trouwen dienaer dijn: 
Dat sy  my  niet verrasschen 
In haeren boosen moet, 
Haer handen niet en wasschen 
In mijn onschuldich bloet. 

Als David moeste vluchten 
Voor  Saul  den tyran:  
Soo  heb ick moeten suchten 
Met menich edelman: 
Maer Godt heeft hem verheven, 
Verlost uit  alder  noot, 
Een Conirickrijckghegheven 
In Israël,  seer  groot. 

Na tsuer  sal  ick ontfanghen 
Van Godt, mijn Heer, dat soet, 
Daer na  so  doet verlarighen 
Mijn vorstelick ghemoet, 
Dat is, dat ick mag sterven 
Met eeren, in dat velt, 
Een eewich rjck verwerven 
Als een ghetrouwe helt. 

Als een Prins opgheseten 
Met mijnes heyres cracht, 
Van den tyran vermeten 
Heb ick den slach verwacht, 
Die,  by  Maestricht begraven, 
Bevreesde mijn ghewelt, 
Mijn ruyters sach men draven  
Seer  moedich door dat velt.  

Soo  het den wil des Heeren 
Op die tijt had gheweest, 
Had ick gheern willen keeren 
Van u dit swaer tempeest: 
Maer de Heer van hier boven 
Die alle dinck regeert, 
Die men altijt moet loven, 
En heeftet niet begeert.  

Seer  christlick was ghedreven 
Mijn princeliek ghemoet, 
Stantvastich is gebleven 
Mijn hert in teghenspoet, 
Den Heer heb ick ghebeden 
Van mijnes herten gront, 
Dat  Hy  mijn saeck wil reden, 
Mijn onschult doen oircont. 

Oorlof mijn arme schapen, 
Die zijt in grooten noot, 
U Herder  sal  niet slapen, 
Al zijt ghy nu verstroit: 
Tot Godt wilt u begheven, 

.Sijn beylsaem woort neemt aen, 
Als vrome Christen leven, 
Tsal hier haest zijn ghedaen. 

Edel en  Hooch  gheboren 
Van Keyserlicken stam: 
Een Vorst des Rijcks vercoren, 
Als een Vroom Christen-man, 
Voor Godes Woort ghepreesen, 
Heb ick vrij onversaccht, 
Als een helt zonder vreesen 
Mijn edel bloet gewaccht. 

Niet doet  my  meer erbarmen 
In mijnen wederspoet, 
Dan dat men siet verarmen 
Des Conincks landen goet, 
Dat u de Spaengiaerts crencken, 
0 edel Neerlandt soet, 
Als ick daeraen ghedencke, 
Mijn edel hert dat bloet. 

Voor Godt wil ick belijden 
End sijner grooter macht, 
Dat ick tot gheenen tijden 
Den Coninck heb veracht: 
Dan dat ick Godt den Heere, 
Der hoochster Majesteyt, 
Heb moeten obedieren, 
In der gherechticheyt. 
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STJ V4J 3E JOVJJ. 
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3StJic1 0E HMJ: \jAJ'J  .If  
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L-J6Ef\J I!)) 0N'?E E,JIINJ6 t'J(61 STft E- 

3Tf9F9,cj.  YE  JOVD HEEFT EE4) e\E2VELOkE 6E 

EX*J 1tu TI1, VAK) ÖPltCH1Ef'J, SCOP E 

6Eu& At) HET 4j&a2E-  'JJ V\JVc 

KA3 E T4PtJS 3EHILvE/\) oa 

EE'J E6'J TT  t'4Er E61'3 v,STE frl6f& 

&)GCTa. ZDWEL -{ET A,ftJTL FDJtU66\-) 
415  HEY  Rt\XtRL LE'J HEEFT  EE  EtaÖTE 

&20E( LPçTEk) 2jEU.  Eta  ?J JU 'iEEa DAtJ 

60 PDELEIi Et'J O) &XO LEDSJ. 

JIE JFLTE -r u'73 I5 Jc>Ijb  LS  MEEE6,2ÖELD, 

2OLJEL- CP HET E2iE(t\) VAm 3INJEK)cAJD,E- 

415 VP3 TEIJCANiAE ?ÖLIY(EtI EJT J6 

JOV EEK) OEE-t'JD CrMM33tE(_E\JEJ. DE 
OJk5AflE5T(aUC1uuQ 3 \JEIa3TE2i<T, DE LEDEJ - 

6641)To T1SEeraD Et'J DE P.R. 

VErwea UIT-GEBOUWD 

DE-JON6STE. 'LOOt" WJ DE J0vJ-t3cct't' IS, DE 
VOtaltJ6 E)J SCHOLijJG J6 -SIMDS EJVE(EJE) 

101 1JERJLEL-M(E OfJFPLOcJc, IS 6EEtJ. 

Uit: Driemaster 
mei 1954 

OP HEY I)TEta1rOJPÇLE  VLAK  IS DE JOVJD 

iTtE6EflOu')  ACTIEF  (,EELEVEN) IM - t'JTEQ- 

OtJL ERJRLE ÖrZ6AtJtSP1TIES nLS IYL.R.' 

EM L.Y.'t.C-. 

VOOQ t4EEta Ek) UITE ELLEra 1fF0tMT(E 

VE.V1I2EN WE GPAF6 NJPRR HET nLGEMEEK3 

3EUaET,I?iPAT  TE. S1EtaAW'I. 
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EFT 6E") VEL9k 60E( SE OT3WJDKOjc, DEZE  AU4ffSJ,K 

N) ÖPCHIEJ'J. TJf 1E--- VAtJ  HI bANJtC &GEM. JDEX HUt'J 

13 HET tSIFJ2iE J1\J Jvc- STEUJ VJP5 DT 1akEQ k)IE1 &EWWr. 

) 71JS 'E9CH[LvEk) ocj2 

TR~1PMT t4er e6I3 VrE 1L- VEEL  WE5GEf'JOa6E! 

;L HC-T-  f?ft'JTAL AFDEU('JGEJ-) 

EDEC'J HEEFT  EE')  E4<'->öTE IE WT (U LKCOiLSE 

J. E(. DJ (\JU 1'tEE. JPrP'J JOOST VKJ GILS 

) ?O'1J SOXO LEDSJ ULLRtCH SÖDEP 

DE Jc\J 13 tE&62caLD.  HAMS  Vk'i WUYCI(J-UXS6 

22E(t') '.JA,t'J HANNEKE HAftpJ& 

Dç1\E POLIT(ELC k.E('JT DE  ALA  Wi OTrLAND. 

EFJD Co'-15'-{I331EL'JE1'J. DE tzEmR wIee61- 

)UQ IS UE(.3TE2L<J DE LEDEJ - ADPIAAN eEELHoD 

UToTI.SEE-raD Et'J DE 1R. 

!01TE(aD,e(A,, 10 M1T 198L 

P,KJ DE JoVD- co'u' I DE 

>Uk)G DIE 5)D EE(EJP€?) 

)k)iPLOOIiJC IS 6EO1"1EJ. 

uit: Driemaster 
7fluurL,(ocm mei 1954 

Er zijn vele wegen, 

jLE VLAK 13 bE. JÖVD 10 A maar de juiste weg 
is de weg er tegen; 

VAR,4 )iieT, (Ie weg er onder, 

LE Öl26A?J1SPtTIES t91S VFL-R'f niet de weg erover 
dat is pluimstrijkerij, 
maar de weg er tegen, 
tegen alle wegen in 

:T6EIDERE NOe.PJtTIE en dat is van de wijsheid 
flO(j maar het begin. 

A116 t'JPtRR. HEI BERTUS AAFJES 
t b,,,,h,I II,,, ,.I, 

,i,g. II.  51. 5oI,, llij,uijh ZH. 
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M. W. J. GEERTSEMA  KASTEEL MIDDACHTEN. 

6994 JC DE STEEG 

Mij is gevraagd een bijdrage te schrijven voor de 

Lustrumalmanak in verband met het Jubileum van de JOVD. 

Wellicht denkt men, dat dit voor de Ere-Voorzitter van 

de JOVD een fluitje van een cent is. ik kan U echter 

verzekeren, dat het tegendeel waar is. De Ere-Voorzit-

ter zal dan allereerst moeten opbiechten dat hij zelf 

nimmer lid is geweest van een politieke jongerenorga-

nisatie; dat hij bijna 30 jaar was toen hij zich voor 

het eerst aanmeldde als lid van een politieke Organi-

satie, de Partij van de Vrijheid. 

Het zou sterk overdreven zijn om te stellen, dat ik in 

dit opzicht met schuldgevoelens rondloop, maar ik ben 

wel bijzonder ingenomen met het feit dat zovelen er 

momenteel volstrekt anders over denken, dan ik destijds. 

Als ik ergens van overtuigd ben geraakt in de loop 

van deze laatste vijf en dertig jaren, dan is dit van 

het grote belang, dat liberaal denkende jongeren, die 

geen enkele maatschappelijke belemmering ondervinden 

om hun politieke mening te uiten en die evenmin deel 

uitmaken van politieke strukturen, waarin zij aanvecht-

ing krijgen tot het sluiten van compromissen, zich ter-

dege mengen in de discussie over de beginselen en de 

praktische koers van het liberalisme. ik heb dat al-

tijd als bijzonder verfrissend ervaren. 

Niet te ontkennen valt, dat de koers van de JOVD wis-

selend is geweest. Soms hemelbestormend, soms weer wat 

behoudzuchtig, maar voor mij als aandachtig toeschouw-

er steeds boeiend. Boeiend ook door de hoofdrolspelers 

en je eigen verwachting of je die spelers later ooit 
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nog eens zou terug zien en zo ja in welk verband. 

Ik heb ze zowel terug gevonden in PvdA en D'66 als ook 

in de VVD. Moge deze smeltkroesfunctie van de JOVD 

steeds behouden blijven. Geen broedplaats voor echte 

VVD-ers, maar wel een broedplaats voor echte libera-

len. Echte liberalen, die in hun partij bereid zijn 

hun nek uit te steken, die zich mengen in de discus-

sie over partijprogramma's en dusdoende een onmisken-

bare, maar ook onmisbare invloed uitoefenen op het 

politiek gebeuren in ons land. 

Men zal begrijpen, dat voor mij als oud-voorzitter van 

de Commissie Herziening Beginselprogram VVD mijn eerste 

belangstelling uitgaat naar dat werk. 

Ik ben bijzonder dankbaar voor de uitstekende steun 

die ik van JOVD'ers heb mogen ondervinden bij de be-

handeling van de Beginselverklaring en het Liberaal  

Mani  fe st. 

Maar er is meer. De JOVD is een voortreffelijk opleid-

ingsinstituut voor komende politici op elk van de over-

heidsniveaus. 

De in aanmerking komende partijen hebben daarvan in rui-

me mate geprofiteerd. Moge ook die functie van de ver-

eniging duidelijk behouden blijven in de toekomst. La-

ten de leden voorts kritisch blijven staan ten op-

zichte van elkaar. ik geniet er altijd weer van als ze 

elkaar met zakelijke - en soms niet zo zakelijke - ar-

gumenten bestoken en desnoods onder het vloerkleed pro-

beren te stoppen. 

Denkt niet, dat de debatten voor mij altijd loodzwaar 

moeten zijn. Verre van dat, maar het ludieke mag nooit 

hoofdzaak worden. Het zal altijd een bijrol moeten 

blijven spelen. 

Vijfen dertig jaar JOVD, vijf en dertig jaar onaf-

hankelijkheid. Op het moment dat ik deze woorden neer-

schrijf, krijg ik de neiging ze te onderstrepen. ik 

bedwing die neiging echter, omdat je - hopeloze beeld- 

9 



spraak - open deuren niet moeten onderstrepen: 

Niemand twijfelt er m.i. meer aan dat, wil de JOVD de 

sterke positie handhaven, die zij momenteel inneemt, 

niet alleen temidden van de politieke jongeren-orga-

nisaties, maar ook bij andere organisaties, die zich 

met politiek bezighouden, zij zich niet met huid en 

haar kan en mag verkopen aan één politieke partij. Zij 

heeft kans gezien ondanks moeilijke (soms financiële 

moeilijke) omstandigheden niet alleen zichzelf te 

blijven, maar tevens duidelijk richting te geven aan 

het maatschappelijke gebeuren. 

Li 

Ik besef volledig, dat momenteel de discussie gaande 

is over de positie van enerzijds de JOVD en anderzijds 

de Jongeren Organisatie van de VVD. Voor mij valt de 

keuze onmiskenbaar op de JOVD. Ten eerste omdat een zo-

danige organisatie mensen in haar midden kan verzamelen, 

die nog geen keuze willen maken ten aanzien van een po-

litieke partij. Daardoor is de JOVD een ideaal forum 

voor discussie. 

10 



iet moeten onderstrepen: 

i. meer aan dat, wil de JOVD de 

en, die zij momenteel inneemt,  

an  de politieke jongeren-orga-

andere organisaties, die zich 

en, zij zich niet met huid en 

en aan één politieke partij. Zij 

nks moeilijke (soms financiële 

den niet alleen zichzelf te 

uidelijk richting te geven aan 

beuren. 

momenteel de discussie gaande 

enerzijds de JOVD en anderzijds 

van de VVD. Voor mij valt de 

Je JOVD. Ten eerste omdat een zo-

;en in haar midden kan verzamelen, 

!en maken ten aanzien van een po-

)r is de JOVD een ideaal forum  

En in de tweede plaats krijgen de uitspraken van de JOVD 

meer gewicht nu zij onafhankelijk is, dan wanneer zij - 

net als bijvoorbeeld de organisatie 'Vrouwen in de VVD" 

volledig aan de VVD gekoppeld zou zijn. 

Om maar één voorbeeld te noemen: Als Jongerenorganisa-

tie van de VVD zou de JOVD nooit de organisator hebben 

kunnen zijn van het "Des Indes-overleg tussen PvdA, 

D'66 en VVD. 

Alleen een onafhankelijke organisatie kan zo iets op 

zich nemen. En zo zou ik meer voorbeelden kunnen noemen. 

Ik beschouw het als een eer Ere-Voorzitter te zijn van 

de JOVD en ik hoop van ganser harte, dat deze vereni-

ging zich in de komende jaren op een even voortreffe-

lijke wijze van haar taak zal blijven kwijten als dat 

in de afgelopen vijf ep dertig jaar het geval was. 

Veel takt en veel wijsheid zult U, leden van de JOVD, 

in de komende bijvoorbeeld 15 jaar nodig hebben. Mogen 

zij Uw deel worden. 

De Ere-Voorzitter wenst bestuur en leden van de JOVD 

al het beste toe voor de komende jaren. Moge het jubi-

leum een extra aansporing zijn om het er niet bij te 

laten zitten 

(Mr. W.J. Geertsema) 
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LIBERALE WAAKHONDEN 

De verzorgingsstaat worstelt met grote politieke 

problemen: hoge werkloosheid, grote financiële tekort-

en van de overheid en hoge lasten van collectieve 

voorzieningen. Daarnaast bestaat een doolhof van ver-

starrende overheidsvoorschriften, die het eigen ini-

tiatief van de burgers doden. Een sanering van de over-

heidsfinanciën evenals van de spelregels is dan ook in 

sterke mate vereist. 

Het vormt een uitdaging voor liberalen te zorgen 

dat bij de sanering van de welvaarsstaat de ontplooi-

ingsgelijkheden speciaal van de kansarmen, van de 

mensen in achterstandsituaties niet in het gedrang ko-

men. Het is daarbij essentieel dat het liberalisme 

niet alleen let op de formele vrijheid van mensen 

maar juist ook op de zgn. "materiële' vrijheid, d.w.z. 

op de middelen die de burgers hebben of krijgen om van 

hun vrijheid gebruik te maken. 

De liberalen behoren daarom de speciale waakhonden 

te zijn van een rechtvaardige verdeling van: werk, in-

komen, onderwijs, gezondheidszorg en woonvoorzieningen, 

omdat deze ieder apart bepalend zijn voor de mate waar-

in aan de menselijke vrijheid inhoud gegeven kan wor-

den. Bovendien dienen zij er de nadruk op te leggen 

dat er meer is in het leven dat de moeite waard is dan 

geldwelvaart zoals: immaterieel welzijn, plezier in het 

werk en vrije tijd voor vorming en scholing. Voorts 

moet door decentralisatie de besluitvorming gelegd 

12 



worden zo dicht mogelijk bij de basis van de sanienle- 

O\jDEI\J ving, terwijl door een herregulering een bestrijding 

van de bureaucratie dient plaats te vinden waardoor ei- 

gen creativiteit wordt gestimuleerd. 

Speciaal wanneer een politieke partij deelneemt aan 

de regering bestaat het gevaar dat de hoofddoeleinden 

en idealen geweld worden gedaan door het in de politiek 

onvermijdelijke partijpolitieke compromis voor de tot- 

standkoming en instandhouding van coalitiekabinetten. 

worstelt met grote politieke Up grond daarvan is het van grote betekenis dat er zelf- 

osheid, grote financiële tekort- standige jongerenorganisaties bestaan, die niet zijn 

hoge lasten van collectieve ingekapseld in een politieke partij. 

st bestaat een doolhof van ver- Sinds het ontstaan van de JOVD heeft die organisatie 

rschriften, die het eigen mi- compromisloos, gebaseerd op een grote mate van  idea- 

doden. Een sanering van de over- 1 isme via de vele resoluties, moties en HB-verklaringen 

van de spelregels is dan ook in een indrukwekkende eigen lijn van het liberalisme ont- 

wikkeld. Binnen D'66 hebben de JOVD-ideëen vele sporen 

Lging voor liberalen te zorgen achtergelaten, o.a. met betrekking tot de geestelijke 

n de welvaarsstaat de ontplooi- vrijheid, democratisering, economisch bestel , buiten- 

tal van de kansarmen, van de landse politiek en kernbewapening. Bedankt 

ituaties niet in het gedrang ko- En gefeliciteerd 

sentieel dat het liberalisme 

formele vrijheid van mensen 

:gn. "materiële vrijheid, d.w.z. 
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Die eigen opstn 

varen. Zonder c 
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liggen de kaar 

een andere gro 

noemen en zo d 

op dit moment 
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houden met de 
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Graag voldoe ik aan het verzoek van de Almanak-coni-- 

f 
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missie, ingesteld ter gelegenheid van de komende vier- 

ng van het 35-jarig bestaan van onze JOVD, een ar- 

tikel te schrijven in de almanak die bij het zevende 

, , - 
lustrum zal verschijnen, ik schrijf niet opzet onze 

JOVDU, omdat ik mij nog steeds zeer verwant voel met 

de vereniging, waar ik de eerste stappen op het poli- 

tieke pad heb leren zetten en waarvan ik ere-lid ge- 

worden ben. 

Tussen ere-leden en de JOVD is er altijd een bijzon- 

dere band geweest. ik herinner mij nog heel goed mijn 

eerste JOVD-congres - in november 1961 in Arnhem - 

waar de toenmalige ere-voorzitter Oud en het ere-lid 

Korthals in het midden van de jonge liberalen waren. 

Vooral tussen Korthals - oud-voorzitter van de jong- 

liberalen vóór de oorlog, aktief in het verzet, jong- 

ste Kamerlid direkt na 1945 en later vice-premier en 

minister van Verkeer en Waterstaat - en de JOVD was er 

een bijzondere band. Het hoofdbestuur van de JOVD kon 

om raad en advies altijd bij hem terecht en op de con- 

gressen was hij een geliefd, want inspirerend, spreker. 

Zeker het streven van de JOVD onafhankelijk te willen 

blijven en de natuurlijke neiging van de jongeren 

niet slaafs de partijlijn te volgen, vonden in hem 

een warm pleitbezorger. Ook nu is de verhouding tussen 

VVD en de JOVD actueel. Het gaat in wezen om het zeilen 

tussen twee klippen door: die van het vast willen hou- 

den aan de eigen positie en die van het niet al te veel 

voor de voeten lopen van de moederpartij. Want dat is 

de VVD toch. Meer nog dan in de zestiger en zeventiger 

14 
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jd bij hem terecht en op de con-

liefd, want inspirerend, spreker. 

de JOVD onafhankelijk te willen 

jke neiging van de jongeren 

un te volgen, vonden in hem 

Ook nu is de verhouding tussen 

Het gaat in wezen om het zeilen 

or: die van het vast willen hou-

ie en die van het niet al te veel  

an  de moederpartij. Want dat is 

dan in de zestiger en zeventiger  

jaren, toen D'66 dan bij de VVD thuis voelden. Nu 

liggen de kaarten eenvoudiger. D'66 is niet meer en 

een andere groepering, die zich liberaal wenst te 

noemen en zo de VVD wil beconcurreren, vertoont zich 

op dit moment niet op het politieke krachtenveld. 

In feite - vind ik - reden voor de VVD om niet te  

touchy  te zijn waar het de JOVD betreft, rekening te 

houden met de eigen opstelling van de liberale jonger-

en. 

Congres Leeuwarden 1966  

Bans  Wiegel draagt de voorzittershamer over aan Gerard van der Meer. 

Die eigen opstelling heb ik altijd als essentieel er-

varen. Zonder dat je je al in een partijpolitiek hok-

je behoefde op te bergen, kon je in de JOVD proeven 

aan de politiek. Het was een voortreffelijke leer-

school. Dat blijkt ook als wordt gezien hoeveel oud- 
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JOVD'ers in de praktische politiek zijn terecht ge 

komen. Zie naar de Tweede kamerfraktie, naar staten 

en raden. En het aantal liberale burgemeesters, die 

vroeger een keer in de JOVD begonnen zijn, mag er ook 

wezen. 

Anders dan andere politieke jongeren verenigingen is 

de JOVD springlevend, fors in aantal , sterk in orga-

nisatie. En feestvieren: ik merkte het een paar maan-

den terug op het congres in Groningen op, kunnen ze 

ook nog. Een beetje nostalgie mag bij een lustrum-

viering: naast alle politiek was ook dat feestvieren, 

het vrienden maken, bel ang rij k.Hoe belangrijk, dat 

blijkt wel als wordt gezien hoeveel banden, langgele-

den gesmeed, er nog zijn, met hoeveel genoegen oud-

JOVD'ers hun vrieden en vriendinnen van zon tien, 

twintig, of dertig jaar terug weer eens willen ont- 

moeten. 

JOVD nu 35 jaar. Straks op weg naar de veertig. En 

U weet: dan begint het leven pas 

L 
H. Wiegel, 

Ere-lid JOVD  
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H. Wiegel, 

Ere-lid JOVD 

JOVD ---A IJFFTIG SAAR 
Rlill.. Et  

Vijfendertig jaar - dat lijkt misschien niet erg oud, 

maar voor een politieke jongerenorganisatie is het 

een hele leeftijd. 

Ik herinner mij mijn JOVD-tijd nog erg goed. Toen 

heette onze socialistische tegenhanger 'Nieuwe Koers'. 

De verhoudingen tussen beide organisaties waren goed. 

We bezochten elkaars kongressen. Op zon Nieuwe Koers-

kongres zat ik eens, als JOVD-genodigde, naast de 

J toenmalige minister-president Drees op de eerste rij. 

Ik was wat onzeker over het geboden gedragspatroon 

tijdens het veelvuldig zingen - staande - van de 

strijdliederen. Dat van Nieuwe Koers: "Wij strijden 

tegen winstbejag en zwaaien onze rode vlag". En het 

neezingen van de minister-president van de bekende 

strofe uit de Internationale "De staat verdrukt, de 

wet is logen". De heer Drees zong het bijna even vals 

als Joop den Uyl nu. Maar toch, die tekst ....... 

Uit die tijd heb ik plezierige betrekkingen overge-

houden met Nieuwe Koersers die ik nog regelmatig tref. 

Dick Dolman b.v., nu voorzitter van de Tweede Kamer, 

en Herman Wigbold, nu hoofdredakteur van Het Vrije 

Volk. 

Nieuwe Koers? Was al in 't eind van de jaren vijftig 

opgeheven, bij gebrek aan sukses. Een soort opvolgster 

van Nieuwe Koers werd de schimmige jongerenorganisatie 

"Ruimte", door de VPRO ruim met zendtijd bemeten, en 

niettemin ook geen lang leven beschoren. 
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Waar zijn ze gebleven, al die kollega-oranisaties uit 

mijn JOVD-tijd? JOKVP, Arjos, CHJO, Nieuwe Koers, Ruim-

te? 

Verdwenen, weg. En de JOVD viert in 1984 een 35-jarig 

bestaan, springlevend, met meer leden dan ooit tevoren. 

Met een respektabele staat van politieke dienst. 

Op zichzelf al een onderstreping van de vitaliteit 

Congres Sloten '78 

Huub Jaaobce tij- 

dens een partijtje fi 
voetbal. 

- 

van de liberale uitgangspunten, en reden te over tot 

een feestelijke terugblik. Dat zal in deze lustrum-

almanak ook ruimschoots gebeuren. Maar ook reden ge-

noeg om naar de toekomst te kijken. 

Hoe zal de JOVD er uit zien bij het vieren van het 50-

jarig bestaan in het laatste jaar van deze eeuw, 1999? 

Zonder al te grote abstraktie laten twee modellen zich 

denken. 

George Orwell's beroemde toekomstbeeld voor 1984 

blijkt, zij het met vijftien jaar vertraging, een be-

hoorlijk realiteitsgehalte te hebben gehad. 

Terugkijkend naar de politieke ontwikkelingen in de 

jaren '80 blijken de pogingen, die zijn gedaan om de 

invloed van de overheid op individu en samenleving te-

rug te dringen, te hebben gefaald. 

De invoering van een persoonsnummer en de koppelings- 

mogelijkheden 
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n, al die kollega-oranisaties uit mogelijkheden van computerbestanden van de verschil- 

P, Arjos, CI-IJO, Nieuwe Koers, Ruim- lende overheidsdiensten (Volkshuisvesting, Sociale 

Dienst, Justitie en fiscus, om enkele van de belang- 

e JOVD viert in 1984 een 35-jarig rijkste te noemen) geeft de overheid via enkele zeer  

id,  met meer-  leden dan ooit tevoren, eenvoudige toetshandelingen een volledig inzicht in 

staat van politieke dienst, ieder detail van het bestaan van de burger. 

nderstreping van de vitaliteit Van keuzevrijheid voor het individu kan geen sprake 

meer zijn. Op zeer jeugdige leeftijd moeten kinderen 

worden getoetst op het aanwezige talent. Op basis van de 

uitslag van dergelijke toetsen wordt bepaald welke op- 

leiding het kind zal gaan volgen en voor welk beroep 

- het in de toekomst in aanmerking zal komen. Mede aan de 

hand van "objektief' gemeten toekomstige maatschappe- 

lijke behoeften. 

Pogingen om af te wijken worden onmiddellijk gesigna- 
- 

-- leerd, en streng bestraft als onmaatschappelijk gedrag. 

Politieke partijen en -jongerenorganisaties zijn opge- 

heven, omdat maatschappelijke behoeften thans langs 

"objektieve" weg door de overheid worden vastgesteld. 
angspunten, en reden te over tot 

' gbl -ik. Dat zal in deze lustrum- 
Enkele geschiedenisstudenten hebben op slinkse wijze  

Dots  gebeuren. Maar ook reden ge- 
toestemming weten te krijgen een kandidaatsscriptie te 

schrijven onder de titel 'De waangedachten van de JOVD",  
omst te kijken. 

it  zien bij het vieren van het 50- 
waardoor zij toegang hebben gekregen tot niet voor het 

j t laatste jaar van deze eeuw, 1999? 
publiek toegankelijke dossiers, w.o. oude jaargangen 

- 

bstraktie laten twee modellen zich 
van de Driemaster. 

- 1999 MODEL B 

aemde toekomstbeeld voor 1984 

vijftien jaar vertraging, een be- 

gehalte te hebben gehad. 

a politieke ontwikkelingen in de 

a pogingen, die zijn gedaan om de 

heid op individu en samenleving te- 

hebben gefaald. 

n persoonsnummer en de koppelings- 

De JOVD bereidt zich voor op de viering van het 50-

jarig bestaan, en verwijt de VVD te weinig oog te heb-

ben voor de positie van de zwakkeren in de samenleving. 

De welvaart is de laatste tien jaar weliswaar aanzien-

lijk gestegen, maar lang niet iedereen heeft de 

razendsnelle maatschappelijke ontwikkelingen in ge-

lijke mate bij weten te houden. 

PvdA en VVD zijn veruit de grootste partijen. De 

liberale VVD legt nog altijd de nadruk op de vernieuwen- 
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de kracht van de vrije, open, technologische samenle-

ving, terwijl de PvdA de heldere pleitbezorger is voor 

een overheid die degenen beschermt die door de snelle 

veranderingen in de knel dreigen te komen. 

Volgens goed Nederlandse traditie zijn er naast de 

twee grote partijen nog een aantal andere partijen ak-

tief met konfessioneel of sektarktisch karakter. 

Beide modellen zijn niet zonder realiteitsgehalte. 

De gevaren van een toekomstige model A-ontwikkeling' 

zijn bepaald niet denkbeeldig. Ze onderstrepen de 

noodzaak van weldoordachte, op de toekomst gerichte, 

liberale politiek. Een politiek die zich niet alleen 

maar bezighoudt met de dingen-van-de-dag, maar ook 

oog heeft voor internationale ontwikkelingen en per-

spektief voor een verdere toekomst. 

Een politiek, kortom, waarin ook de 1OVD een rol van 

belang zal kunnen gaan spelen. Daarom wens ik de JOVD 

niet alleen van harte geluk met de afgelopen vijfen-

dertig, maar zeker ook met de komende vijftien jaar. 

Huub Jacobse 
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Dr. H. J.  ROETHOF 3533 SE UTRECHT, 
Noltheniusstraat ii 
Tel. 030-942760  

Als één van de oudste voormalige voorzitters van de 

JOVD voldoe ik gaarne bij gelegenheid van het 35-

jarig bestaan van de organisatie aan het verzoek Uw 

almanak van een bijdrage te voorzien. 

Aan het slot van mijn openingsrede bij gelegenheid 

van het derde JOVD-congres, gehouden op 14 en 15 no-

vemh'ér 1953 te Meppel , stelde ik met nadruk vast, 

dat de JOVD niet de minste behoefte had aan terugkeer 

naar de jaren dertig. Met name merkte ik op: "Als jon-

ge mensen hun dagen noodgedwongen in ledigheid moeten 

doorbrengen, kan daar geen goeds voor de toekomst uit 

voortvloeien. ik zie dan nog af van de financiële 

consequenties van de werkloosheid. Een dergelijke 

werkloosheid met zijn funeste geestelijk-zedelijke 

gevolgen willen wij niet terug. Evenmin de scherpe 

inkomensverschillen van vóór de oorlog, noch de mas-

sale vernietiging van het geproduceerde. Laat ons 

steeds bedenken, dat democratie niet het voorrecht 

van weinigen, doch het geluk van velen betekent". 

Tot zover dit citaat. 

De JOVD is een onafhankelijke liberale jongerenorga-

nisatie, die bijna zonder uitzondering gedurende haar 

bestaan een gepaste afstand in acht heeft genomen tot 

tot de partij aan wie ze zonder twijfel in de loop 

van de tijd de meeste leden heeft geleverd, namelijk 

de VVD. 

Die afstand is weleens wat groter en weleens wat klei-

ner geweest. Men zegt, dat op een gegeven moment onge- 
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veer de helft van het aantal leden zich tot D'66 had om het sociali 

bekeerd en zo zijn er, meer druppelsgewijs, ook leden niets wenst za 

naar de PvdA afgevloeid, zelfs naar de Tweede Kamer- verschralen. 

frictie van die partij. Van dissidentie naar de confes- 

sionele partijen is mij niets gebleken. In die zin bli 

verlengde ligg 

De JOVD heeft zich, vrijwel van het begin af en ver- het niet, zond 

volgens gedurende het grootste deel van haar bestaan, rechtvaardighe 

ingezet voor idealen van een vooruitstrevend libera- 

lisme, dat mede daardoor als verfrist begrip zich 

ontdeed van het vooroorlogse stof van de Liberale 

Staatspartij en hernieuwde aantrekkingskracht kreeg. 

In die geesteshouding paste meer dan eens ook een 

kritisch-constructieve opstelling tegenover de PvdA, 

die immers ook een deel van dat liberale erfgoed in 

de beste betekenis van het woord koestert. 

Dat het tot dusver niet tot governementele samenwerk- u u 
ing met die partij is gekomen valt de JOVD dan ook VAR/A uOO 

niet te verwijten onder welke auspiciën immers al van 
jaren met vertegenwoordigers van PvdA, VVD en D66, uit: Driemaster 

Brochures: 
het zogenaamde Des Indesgesprek wordt gevoerd. januari 1955 

Dat hettot zo'n gesprek gekomen is ondanks alle, soms 
No. 3 

diepgaande, verschillen van mening behoeft desondanks 
No. 4 

niet tot verbazing aanleiding te geven. Wie zich bekent 

tot het vrijheidsbeginsel beseft dat daarmede ook de Statuter 

zorg voor de medemens en in het bijzonder voor de De Part, 

zwakkeren in de samenleving behoort te worden nage- '(Versla 

streefd. J.O.V.D..insi 

Wie zich omgekeerd, zoals ik sinds het begin van de Afdelingspos 

jaren zestig, tot een socialistische partij heeft be- Afdelingsen' 

keerd, blijft er van doordrongen dat, terwille van de 

onderlinge tolerantie en de noodzakelijke eerbied voor Bestellingen 

de ander, het liberale vrijheidsbeginsel mede een on- 

vergankelijk uitgangspunt moet blijven. De situatie in * Bij afname 

een aantal zogenaamd socialistische landen is er om 

dit te bewijzen. Wie de vrijheid verzaakt zal de strijd 
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VOORZITTER 

Gaarne wens ik de JOVD geluk met haar zevende lus-

trum. ik heb er twee goede redenen voor. Ten eerste 

zien de Kamervoorzitter de ene na de andere JOVDvoor-

man politieke successen behalen. De "jongeheer Wiegel' 

(geuzennaam, afkomstig van Biesheuvel) heeft al bijna 

alles gehad. Dick Dees is fractiesecretaris en lid 

van het Presidium. Frank de Grave is kampioen schaken 

en groot onderhoud. Erwin Nypels bewijst dat niemand 

het monopolie van liberalisme heeft. Men kan dan ook 

niet spreken van de liberale partij, slechts van bij-

voorbeeld de grootste liberale partij (dat is dus de 

PvdA). 

Mijn tweede reden voor een gelukwens is de persoon-

lijke herinnering. ik heb zeer veel te danken aan Poli-

teia en Nieuwe Koers, de toenmalige sociaal-demokra-

tische studenten resp. -jongerenorganisatie. Evenals 

hun zusterverenigingen boden zij politieke vorming en 

kameraadschap. 

Deze combinatie was en is essentieel. Gezelligheid 

zonder meer kan men ook zoeken in de tennisclub. Poli-

tiek wordt in de eerste plaats bedreven door en binnen 

de partijen. Iedere achttienjarige zou daarvan lid moe-

ten worden. Jongerenorganisaties treden er niet voor 

in de plaats. Maar door hun lossere omgangsvormen kun-

nen zij de zin voor en in politiek sneller wekken. 

Het politieke spel, d.w.z. kennis en kunde, zijn 

daarbij belangrijker dan het resultaat. Een bond als 

D. Dolman 
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d.w.z. kennis en kunde, zijn 

dan het resultaat. Een bond als  

de JOVD behoeft geen zetels te winnen of compromis-

sen te sluiten. Zelfs het ledental is ondergeschikt. 

Toen Nieuwe Koers in 1946 werd opgericht, zei minis-

ter-president Schermerhorn: "als jullie binnen twee 

jaar geen 10.000 leden hebben, zijn jullie mislukt." 

De geschiedenis heeft hem in het ongelijk gesteld. 

Niet de massa telt, maar de kwaliteit. Dat geldt voor 

Nieuwe Koers en zijn opvolgers, FJG en Jonge Socialis-

ten; het geldt ook voor de JOVD. 

Men zij daarom ook wantrouwig jegens leidertjes, die 

resoluties opstellen om ouderen de les te lezen. Partij-

en dienen tot besluitvorming, jongerenorganisaties tot 

miningsvorming. Wie in de krant leest: "de JOVD vindt 

dat het roer om moet", gelieve zijn reactie te beperken 

tot een glimlach. 

Een partij wil gelijk krijgen. In een jongerenclub 

moet men niet meer verlangen dan gelijk hebben. Het 

voordeel daarvan is dat de politieke hartstocht niet 

behoeft te worden getemperd door cynisme. Niet het ge-

tal telt, maar de overtuigingskracht. 

Het best kan men die hartstocht en die overtuiging 

beproeven in de ontmoeting met anderen. Deze almanak 

vermeldt dat de JOVD in het beôn het nodige heeft ge- 

leerd op de Paasheuvel te Vierhouten. Uit een iets la-

tere tijd herinner ik mij jeugdgemeenteraden en het 

nationale jongerenparlement; het laatste onder voorzit-

terschap van Willem Scholten, die altijd even streng is 

geweest. 

Mijn indruk is dat dergelijke debatten helaas geen 

grote rol meer spelen. Het optreden naar buiten betreft 

vooral kritiek op de oude zakken. Leuk voor een keer 

maar uithalen doet het niet veel. 

Laten wij wel zijn: een van de functies der JOVD 

- men schanie zich daarvoor niet - is nu juist de 

weg naar de hoogte der oude zakken te bekorten. En 

daarmee is de cyclus van deze aanbeveling voltooid. 
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VAN DE VOOF 
"Het schuim 

JOVD PROFICIAT! 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

JOVD proficiat 

Jong en liberaal. 

35 jaar geschiedenis. 

Stormachtig, onberekenbaar, enthousiast. 

Waarden, feiten, kenmerken, samen de kracht van de 

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 

- 
Een Organisatie die broodnodig was en is. Het is een 

t
liberaal uitgangspunt om jongeren zichzelf de kans te 

geven in eigen verantwoordelijkheid tot ontplooiing te 

komen 

- Jongeren moeten binnen een politieke jongerenorgani- 

j 104 satie kunnen denken en zeggen wat ze willen. Daarvoor 

Jan Kamminga moeten ouderen niet (mede) verantwoordelijk willen zijn. 

Zonder de ontplooiing van jongeren binnen de VVD te 

willen veronachtzamen, koestert het hoofdbestuur van 

de partij wel de politieke onafhankelijkheid van de 

liberale jongerenorganisatie. 

De toekomst van de JOVD is rooskleurig. Als grootste 

politieke jongerenorganisatie zal de JOVD als vangnet 

fungeren voor alle in het liberalisme geinteresseerde 

jongeren. 

De JOVD heeft de VVD nodig en de VVD de JOVD. Het ver-

leden heeft dat ruimschoots bewezen, ook via al die 

bekwame krachten die de JOVD aan de landspolitiek heeft 

geleverd. 

Samen zijn we sterk, de toekomst is aan ons. Als voor-

zitter van de VVD hoop ik samen te werken met de JOVD. 
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VAN DE VOORZITTER 1 
J en Democratie "Het schuim staat op de golven" 

I 35 jaar JOVD. Dat is het 
7e  lustrum, dat betekent 

a toekomst is aan ons. Als voor-

ik samen te werken met de JOVD. 

feest. Het voorjaarscongres zal op 10 en 11 maart 

1984 geheel in dit teken staan. Een feestelijk pro-

gramma met grootse gastsprekers. 

Voor de geschiedschrijving is een lustrumalmanak op 

z'n plaats. Sterker nog, iedere aktieve (oud) JOVD-

er hoort zo'n boekwerkje in de kast te hebben 

Voor mij een gelegenheid even een pas op de plaats 

te maken. Een woelige vereniging waarin veel jonge 

liberalen rondlopen met nog veel meer frisse nieuwe 

ideëen. Koerswijzigingen, beleidsveranderingen en 

vooral ook structuursveranderingen zijn het laatste 

jaar orde van de dag geweest. "Een bruisende club", 

zoals  Ada  den Ottelander het noemde in haar artikel 

in de Driemaster medio '82. 

Zo'n aktief ledenbestand is belangrijk voor invul-

ling en realisatie van veel JOVD plannen. 

Een aantal aandachtsvelden moeten we vanuit het HB 

sterk stimuleren, zodat het over vijf jaar weer 

goed terugblikken is. 

De verkiezingswinst van de VVD in '82 is aanleiding 

geweest voor dezelfde partij een gesprek c.q. dis-

kussie te openen omtrent jongeren opvang. 

Belangrijke stappen gaan voor de JOVD in de richting 

van onafhankelijkheid in samenwerking op met name 

het terrein van diezelfde jongerenopvang. De positie 

van de JOVD om te kunnen funktioneren als volwaardige 

Organisatie is afhankelijk van het tonen van haar eig-

en kritische liberale visie. 
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Jonge liberalen zijn niet elektoraal verbonden; zij 

zijn slechts verbonden door hun ideologie met bij-

behorende argumenten. 

Vanuit de positief kritische houding jegens de maat-

schappij dient de JOVD haar aktiviteiten te ontplooi-

en. HB leden werken hieraan, ieder met een eigen taak. 

Mensen die werken naar doelgroepen binnen èn buiten 

de JOVD. Ze maken gebruik van vormings- en congres 

centra. Aktiviteiten gericht op achtergrondthema's, 

filosofieën en ook op praktisch politiek denken. 

Juist dit soort dagen en weekenden dragen bij tot het 

kweken van mensen met achtergronden en gerichte in-

zet: het kader. 

Voor het politieke werk zijn externe kontakten nood-

zakelijk. Deze kontakten zijn onder te brengen in; 

Kontakten met de media: 

De JOVD in beeld! Berichten op radio, t,v en in de 

kranten met persverklaringen, aktiviteiten en inter-

vieuws dienen parallel te lopen aan de inzet van de 

club. Natuurlijk hebben journalisten het vrije recht 

al of niet tot plaatsing te beslissen. Echter, komt 

de JOVD met eigen ideefl  naar voren, draagt ze nieuwe 

argumenten aan of zitten er bomvolle zalen JOVD ers 

bij spreekbeurten, dan kunnen mensen uit de media 

niet om ons heen. 

Kontakten met politieke partijen: 

Op de eerste plaats zijn goede informele kontakten 

met de liberalen, de VVD, gewenst. Overleg en kritiek, 

saamhorigheid en ruzie, hoe men het ook noemt, ik 

noem het onafhankelijkheid in samenwerking en ver-

trouwen. 

Verder zijn kontakten met alle politieke partijen 

een vereiste. Een wederzijds klankbord dient aanwezig 

te zijn. 

Diskussie en debat, spreekbeurten en standpunten zijn 
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kunnen mensen uit de media  

zaken die in de JOVD thuis horen. Dit zijn de beste 

achtergronden om later in de maatschappij aktief mee 

te funktioneren. Als organisatie moet de JOVD sterker 

haar krachten en standpunten binnen politiek Den Haag 

tonen. 

Eén wens zou ik willen doen wat betreft de JOVD en 

haar werk. 

Het spook van opkomend rascisme en fascisme waait 

rond in onze maatschappij. Vanwege het karakter en 

de achtergrond van onze Organisatie ligt in de be-

strijding van genoemd spook een fundamentele taak 

voor U allemaal 

Als hoofdbestuur zullen we initiatieven nemen en ak-

tiviteiten ondersteunen. Mijn wens is, dat we effek-

tief kunnen afrekenen met dit spook 

Een laatste opmerking gaat naar de lustrumalmanakcom-

missie Bedankt voor jullie inzet en het vele werk 

Beste leden, het liberalisme is een vernieuwingsge-

zinde stroming. Daar hoort de JOVD thuis. Uw aktivi-

teit is gewenst. Zorg ervoor dat de JOVD haar bestaans-

recht blijft behouden 

_partijen: 

in goede informele kontakten  

ID,  gewenst. Overleg en kritiek, 
hoe men het ook noemt, ik 

'eid in samenwerking en ver- 

iet alle politieke partijen 
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___ - - --- - 

PROF.MR. P.J. OUD 

Tijdens zijn inhuldiging in Rotterdam wegens zijn veer- 

tigjarig lidmaatschap van de Tweede Kamer, kreeg Prof.  

Mr.  P.J. Oud als eerste het ere-voorzitterschap van de 

JOVD aangeboden op 14 september 1957. Oud was het enige 

na-oorlogse kamerlid, dat zijn kiezersmandaat had ver- 

''I 

••• •. -' 29 oktober 1966 

I  
kregen binnen het districtenstelsel. In 1917 werd hij 

verkozen tot lid van de Tweede Kamer door het district 

Den Helder. Hij kreeg het ere-voorzitterschap van de 

JOVD wegens het vele, zeer belangrijke werk dat hij 

~w~cj 0.~cb 60-, .60  
ZW 2 . 
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voor de liberale beweging in Nederland had gedaan en 

omdat hij grote importantie toekende aan de liberale 

jongerenbeweging. Tijdens deze inhuldiging deed hij de 

uitspraak 'De jeugd is de veer van het liberale uur - 

werk". Prof. Oud zou tot zijn dood op 13 augustus 

1968 deze erefunctie blijven vervullen.  

DRS. H.A.  KORTHALS  

Het erevoorzitterschap is tot het vijfde jubileumcon-

gres in 1974 vacant gebleven. Tijdens dat congres op 15 

en 16 februari werd drs. H.A. Korthals erevoorzitter. 

Deze was de grootste stimulator van de JOVD, die zij 

ooit tot nu toe in haar bestaan heeft gehad. Hij was 

een soort van vader voor de JOVD. Hij was tot aan zijn 

dood toe haar grote raadgever en beschermer en had de 

onafhankelijkheid van de JOVD hoog in zijn vaandel 

staan. Hij was de man die de aanwezigen op de oprich-

tingsvergadering van de JOVD op 26 februari 1949 tot 

groot enthousiasme wist te brengen én te houden in met 

name de eerste moeilijke jaren die daarop volgden. 
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MR.  W.J. GEERTSEMA 

Op het laatste en zesde jubileumcongres werd  Mr.  W.J. 

Geertsema onze derde erevoorzitter, na sinds november 

1974 erelid te zijn geweest. Hem werd dit erevoorzit-

terschap aangeboden onder andere wegens zijn grote ver-

diensten voor de liberale beweging en de JOVD én we- 

gens de grote 

Ook hij was al 

de JOVD gewees 

"Kort gezegd, 

zich absoluut 

zaken, maar 

te dienen - 

ongevraagd - 

stimulerend t 

derlijk gewet 

dat er aan de 

taat Ede, 24  ii  

1. drs. H.A. I 

2. Mr. W.J. GE 

3. H.  Wiegel  

4. drs. E. Nyç 

1. drs. J.G.1 

2. G. Stemph€ 

3. E.T. Hover 

4. R. Booy 

5. H.H. Jacob 

6. drs. E. Nc 

7. drs. L. Oc 

8. Dr. H.J. 

9. Mr. 0. Tan 

10. T. de Vrin 

11. G. van der 

12. R. Jager 

13. B. van der 

I 
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gens de grote verwantschap die de JOVD met hem voelde. 

Ook hij was al vele jaren de steun en toeverlaat van 

de JOVD geweest. 

"Xort gezegd, ik zie een erevoorzitter als iemand, die 

zich absoluut niet inlaat met de dagelijkse gang van 

zaken, maar die altijd bereid is desgevraagd van advies 

te dienen - bij hoge uitzondering misschien wel eens 

ongevraagd - en die het zich verder tot een taak rekent 

stimulerend te zijn, maar ook niet aarzelt als een hin-

derlijk geweten op te treden als hij tekenen bespeurt, 

dat er aan de liberale beginselen wordt gemorreld" (ci- 

taat Ede, 24 maart 1979). 

ERE-LEDEN 

h I 

1. drs. H.A. Korthals Zwolle, 18 november 

2. Mr. W.J. Geertsema Utrecht, 15 februari 

1951 

1974 

3. H. Wiegel Ede, 24 maart 1979 

4. drs. E. Nypels Ede, 24 maart 1979 

LEDEN VAN VERDIENSTE 
1. drs. J.G.Th. Linssen 

I 
.. 2. G. Stempher 

3. E.T. Hoven 
vulde de hoogste erefunctie in de 4. R. Booy 
)d op 1 november 1976, twee weken 5. H.H. dacobse 
s 25-jarig erelid van de JOVD. 6. drs. E. Nordlohne 

7. drs. L. Oosterveld 

8. Dr. H.J. Roethof 

;de jubileumcongres werd  Mr. W.J. 9. Mr. 0. Tanimens 

erevoorzitter, na sinds november 10. T. de Vries 

jeweest. Hem werd dit erevoorzit-  11. G. van der Zande 

nder andere wegens zijn grote ver-  12. R. Jager 

?rale beweging en de JOVD én we- 13. B. van der Stoel 
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heer Van Gilse, 

/dag 20 maart as, aanwezig te zijn op uw jaar- 

ijk 

dank  voor , uitnodig op zaterdag 19 

,adering te Deventer. 

eds gemaakte en niet te verzetten afspraken verhin- 

eren mij hiervan gebruik te maken. 

Ik hoop en verwacht dat uw leden een boeiende dag zul- 

len hebben. 

Hoogachtend, 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer, 

w 
Dr. P. Winsemius 
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W~Lagilom RGANISATIE  
Van barensweeën naar geboorte 

NLEIDING 
/ Idealen bezitten is An, voor ze willen strijden is a / 

/ 
28 / 

twee. Juist in de Tweede Wereldoorlog streden vele 

/ vrijzinnig politieke jongeren voor hun beginselen. 

Dit onder zeer moeilijke omstandigheden. Een aan- 

I 
van Volkshuisvesting, 

tal van deze liberale jongeren richtten het ille- 

/djke Ordening en  gale  verzetsblad 'Slaet op den Trommele op. Alle 
/.eheer 

inspanningen in de bezettingsjaren zouden later 

/ het fundament vormen van het naoorlogse liberale 
112 

/erenOrganisatie Vrijheid en bouwwerk. Het gegroeide gevoel van verbondenheid 
jmocratie 

Zijds Voorburgwal 288 
j

euwe en de wil om de handen ineen te slaan, om mee te 012 RT Amsterdam 
/t.a.v. De heer J. van  Gibe  

helpen aan de opbouw van Nederland, leidde mede 

/ tot de latere vereniging van de liberale partijen. 
/ DVEB 0317291 17 maart 1983 

/ Maar voordat het zover zou komen, gingen er nog 

een aantal jaren in verdeeldheid voorbij. 

Hoe zag de situatie er na de oorlog uit? De Vrij- 

zinnig Democratische Bond sloot zich onder leiding 
eer Van Gilse, van Prof.Mr. P.J. Oud aan bij een nieuwe politieke 

Lijk dank voor uw uitnodiging op zaterdag 19 groepering; de Nederlandse Volksbeweging (N.V.B.). 
g2O maart a.s. aanwezig te zijn oçuwjaar~ 

Deze in mei 1946 gestartte beweging zou de stoot  Sing  te Deventer. 

moeten geven tot een doorbraak van het vooroorlog- 
enaakte en niet te verzetten afspreken verhin-

hiervan gebruik te maken. Se partijensysteem. De N.V.B. zou een sterke soci- 

ale  inslag moeten hebben en overheidsinvloed be- 
en verwacht dat uw leden een boeiende dag zul- 

)es. slist niet schuwen. De heer Oud zag in de Neder- 

landse Volksbeweging een middel om de zuilenstruc- 

Hoogachtend, tuur en de klassenstrijd te doorbreken. Hierin 
ter van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieubeheer, werd hij teleurgesteld, zodat hij begin 196 eruit 

stapte om toe te treden tot de Partij van de 

Dr. P. Wicsenius Arbeid. 

De jongerenclub van de V.D.B., de Vrijzinnig 
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Democratische Jongerenorganisatie, loste zich op in 

de Democratische Socialistische Jongerenorganisatie 

'Nieuwe Koers'. Dit was de jongerenorganisatie in 

de P.v.d.A. 

In het voorjaar van 1946 richtten een groep van met 

name jonge liberalen een nieuwe politieke groepe-

ring op: de Partij van de Vrijheid (P.v.d.V.). Op 

verzoek werd  Mr.  D.U. Stikker de lijsttrekker. De-

ze nieuwe loot aan de liberale tak kreeg het blad 

'Slaet op den Trommele' aangeboden. Zo ging zij on-

der de nieuwe naam 'Vrij' verder door het leven. 

Naast de Partij van de Vrijheid bestond er de libe-

rale Staatspartij met haar ineengeschrompelde jon-

gerenorganisatie, de Bond voor Jong-Liberalen. 

De Liberale Staatspartij kreeg het verzoek op te 

gaan in de P.v.d.V. Na enige stevige onderhandelin-

gen gebeurde dit ook en ontbond zij zich in okto-

ber 1946. 

:6 0 
Prof,Mr. P.J. Oud was zoekende. Door de sterk toe- 

hij genomen invloed van de socialisten voelde zich 

niet meer thuis in de P.v.d.A. Via een artikel in 

het Algemeen Handelsblad vroeg hij zich af of de 

tijd niet rijp geworden was voor net oprichten van 

,-.-. een vooruitstrevende partij. Een partij waarin 

groepen van de P.v.d.A., van de Partij van de Vrij- 

heid en daklozen zich konden thuisvoelen. Na enige 

tijd reageerde  Mr. D.U. Stikker op dit artikel via 

een eigen geschrift in het Algemeen Handelsblad. 

Dit alles had tot gevolg dat de heer Oud met een 

groep van geestverwanten een onderhandeling had met 

de Partij van de Vrijheid. En niet zonder resul- 

taat 

Op 24 januari 1948 werd het samengaan van de Neder- 

landse liberalen tot één politieke partij een feit, 

De Volksparti 
/) 

aanschouwde b 

verheugd aan 

januari van d 

van het parti 

Democratie 

klim 
Het was de Vo 

die reeds in 

een organisat 

reiden. De he 

van deze 'Jon 

de wieg van 

M.J. van Alph  

Bake,  de here 

gen,  Mr.  P.A.  

Gelder, Mr.  1H 

der Veen en C 

In de vergade 

den spijkers 

OPROEP AAN JONGERE? 
VAN NEDERLAND 

De volgende oproep Is gericht tot 
Jongeren van Nederland: In deze tij 
waarin de ontwikkeling van de vr,  
persoonlijkheid, de verantwoordeljjkhe 
en de sociale gerechtigheid, grondbegi 
selen voor de vrijheid en de  democrat,'  
Uitgedragen moeten worden, roepen 
U op om U aaneen te sluiten in ei 
jongerenorgwlatje voor Vrijheid 
Democratie. 

Het gaat hier om uw toekomst. Blij 
niet langer aan de kant staan. Ontwi 
kelt uw belangstelling voor de ma 
sChppeIijke en staatkundige vraagstu 
ken, die, thans reeds, vaak nog onb 
Wust uw leven bepalen. 

Bereidt u voor op een juiste beoc 
deling van deze vraagstukken v 
morgen. 

Zorgt, dat ze u straks niet overror 
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De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.) 

2 aanschouwde het levenslicht. Deze geboorte werd 

- verheugd aangekondigd in het blad 'Vrij' op 30 

januari van dat jaar. Dit blad werd de voorloper 

van het partijblad van de V.V.D,, 'Vrijheid en 

Democratie 

JONGEREN COMMISSIE 
Het was de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

die reeds in 1948 een commissie de opdracht gaf 

een Organisatie van liberale jongeren voor te be-

reiden. De heer D.W. Dettmeijer werd de voorzitter 

van deze 'Jongeren-Commissie'. Verder stonden aan 

de wieg van wat later de JOVD zou worden: de dames 

N.J. van Alphen-Oudendijk en  Mr.  M.H.J. de Menthon  

Bake,  de heren  Mr,  J.W. Boonk, J.W.A. van der Breg-

gen,  Mr.  P.A. Charbon,  Mr,  F.G. van Dijk, F.R. van  

Gelder, Mr.  H.J.  Kessler,  G. Stenipher,  Mr.  B.D. van 

der Veen en Dr. J.C. van Zoelen. 

norganisatie, loste zich op in 

alistische Jongerenorganisatie 

as de jongerenorganisatie in 
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In de vergaderingen van de Jongeren-Commissie wer-
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zoekende. Door de sterk toe-

e socialisten voelde hij zich 

P.v.d.A. Via een artikel in  

lad  vroeg hij zich af of de 
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A., van de Partij van de Vrij-
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alg dat de heer Oud met een 
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heid. En niet zonder resul- 

rd het samengaan van de Neder-

én politieke partij een feit. 

OPROEP AAN JONGEREN 
VAN NEDERLAND 

De volgende oproe Is gericht tot de 
Jongeren van Nederl

p 
 and: In deze tijd, 

waarin de ontwikkeling van de vrije 
persoonlijkheid, de verantwoordelijkheid 
en de sociale gerechtigheid, grondbegin-
selen voor de vrijheid en de democratie, 
uitgedragen moeten worden, roepen wij 
u op om u aaneen te sluiten in een 
jongerenorganisatie voor Vrijheid en 
Democratie. 

Het gaat hier om uw toekomst. Blijft 
niet langer aan de kant staan. Ontwik-
kelt uw belangstelling voor de maat-
schappelijke en staatkundige vraagstuk-
ken, die, thans reeds, vaak nog onbe-
wust uw leven bepalen. 

Bereidt u voor op een juiste beoor-
deling van deze vraagstukken van 
morgen. 

Zorgt, dat ze u straks niet overrom- 

pelen of een wending nemen, die voor u 
catastrophaal zou kunnen zijn. 

Bedenkt, dat U de maatschappelIjke 
en staatkundige ontwikkeling niet zult 
kunnen beïnvloeden, als u niet tot oor-
delen bevoegd bent. 

Daarom is oriëntatie nu noodzakelijk! 
Derhalve, Indien gij valt in de leeftijd 

van 16 tot 25 jaar, meldt u aan bij het 
voorlopig landelijk Secretariaat, de MOu-
cheronstraat 33 te Den Haag. 
- De oproep Is ondertekend door de vol-

gende da.mes en heren: D. W. t)ettmeijer 
te Den Haag; Mevrouw M. J. van 
Alphen—Oudendijk te Den Haag; 
Mej. mr. M. H. J. de Menthon  Bake  te 
Breda;  Mr.  J. W. Boonk te Emmen; 
J. W. A. van der Breggen te Hengelo;  
Mr.  P. A. Charbon te Assen;  Mr.  F. G. 
van Dijk te Den Haag; F. R. van  Gelder  
te Nijmegen;  Mr.  H. J.  Kessler  te Den 
Haag; G. Stempher te Amsterdam;  
Mr.  B. D. van der Veen te Leeuwarden; 
Dr. 1. C. van Zoden te Amsterdam. 
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 en verth,, 
Bron: Driemaster,  maart 

komsten waren de verschillende stromingen gebundeld 

en de zaken bekeken. Toen alle mogelijkheden waren 

onderzocht, werd in februari 1949 een oproep het 

land ingezonden. Zo nam bijvoorbeeld het Algemeen 

Handelsblad de oproep in haar uitgave van 21 fe-

bruari op. 

OPRICHTING JOVD 
Zou de oproep aanslaan? Of zou zij een roepende in 

de woestijn zijn? Op zaterdag 26 februari was de 

dag des oordeels aangebroken. In het bolwerk van 

Drees en de zijnen, de Pulchri Studio te Den Haag, 

kwam de voorbereidingscommissie bijeen. Met de no-

dige zenuwen in de magen werd niet bepaald rustig 

afgewacht. 

Langzaam maar zeker druppelden er jongeren binnen. 

Het aantal geïnteresseerden werd zelf zo groot, dat 

het de verwachtingen overtrof. Zuchten van verlich-

ting konden worden geslaakt. 

Om drie uur, een historisch moment, opende de heer 

Dettmeijer de vergadering. Hij begon met een schets 

van de toestand van de Vrijzinnige Jongerenorgani-

saties, zoals die voor de wereldoorlog bestonden. 

Daarna ging hij in op de hergroepering van de poli-

tieke stromingen in Nederland. Hieraan gekoppeld 

achtte hij het ogenblik gekomen voor de politiek 

vrijzinnige jongeren om zich aaneen te sluiten. Ze-

ker in een tijd, waarin de ontwikkeling van de 

vrije persoonlijkheid, ee verantwoordelijkheid en 

de sociale gerechtigheid, grondbeginselen van de 

vrijheid en de democratie, uitgedragen moesten 

worden. 

Ofschoon de JOVD het zwaartepunt legt op de bena-

dering, het onderzoek en de studie van de maat-

schappelijke en staatkundige vraagstukken, is zij 

toch niet uitsluitend een studiegroep, al is zij 
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SYMBOLISCHE BETEKENIS 

De symbolische betekenis van de leeuw met 
in Zijn poten een stok, waarop de vrijheidsho

ed,  dateert uit de grij- ze oudheid Allen die Zich 
  ling 

 weerden tegen de Romei in het begin onzer jaartel 

als Zinnebeeld van hun nse onderdrukking Voerden 

k 
vrijhei5

treven  een ze„,. De  ruist ochten brachten de Zinnebeeldige betekenis 

van de leeuw uit de levant mee naar West-Europa, waar 

Zij se-dert de middeleeuwen gold als de Strijd Voor de vrij-held. De 
v>ijhejd87zoedgaat 

 terug naar de Griekse Oud-
heid, maar, werd herontdekt in de zestiende eeuw. Tegen de Spaanse dwingeland

ij de Nederlandse Vrijheid. afge-
beeld door een weerbare leeuw, die een st 
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Bron: Driemaster,  maart 1958 

IIk144 
39 



geen politieke organisatie. Haar doel is tevens 

het onderlinge contact te bevorderen, waarbij ook 

de ontspanning binnen het kader van haar richtlij- 

nen niet zal worden verwaarloosd. Zo zal zij ook 

haar bonte avonden kennen, haar excursies, confe- 

renties en kampen', aldus de heer D.W. Dettmeijer. 

Van een in het begin schuchtere en formele verga-

dering, groeide ze uit tot een laaiend enthousiast 

geheel. Dit vooral na de rede van de heer  

Drs.  H.A. Korthals, kamerlid van de VVD, die de 

vergadering in vuur en vlam wist te zetten. Aange-

stoken door het enthousiasme van de vele jongeren, 

deelde de heer G. Stempher in de rondvraag mee, dat 

hij de leden van de JOVD een eigen blad ter be-

schikking wilde stellen. Voor alle leden gratis 

Een schitterend gebaar. 

Het mag duidelijk zijn dat de voorbereidingscom-

missie haar doel had bereikt. Zij kon dan ook haar 

biezen pakken en de tafel verlaten om het voorlo-

pige bestuur, geformeerd uit de bestaande groepen, 

plaats te laten nemen. 

Het Voorlopige Hoofdbestuur' stelde zich als volgt 

samen: 

+ W.J. de Blaey voorzitter 

+ G. van Schagen secretaris 

+ A. Delfos Penningmeester 

+ Mej. M. Hardeman ) 

+  Mr.  H.C.W. van Wageningen 

+ J.G.Th. Linssen ) leden 

+ C.J. de Visser 

+ C.A. de Haan 

+ J. van der Vorm 
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vlam wist te zetten. Aange-

siasme van de vele jongeren, 

her in de rondvraag mee, dat  

ID  een eigen blad ter be-

i. Voor alle leden gratis 

De kersverse voorzitter De Blaey dankte alle leden 

van de Jongeren-Commissie voor de vele werkzaamhe-

den, die zij hebben moeten verrichten. Hij hoopte 

in de toekomst steeds bij hen te mogen aankloppen, 

wanneer de JOVD raad nodig zou hebben. 

De JOVD was geboren én onder een goed gesternte. 

Symbolisch gezien nam zij uit handen van de vroe-

gere jonge liberalen de toorts voor de jonge gene-

ratie over. De groei en bloei kon beginnen. 

11 

?stuur' stelde zich als volgt 

Van niets tot meer dan iets 

Brood, ZWeet en wellicht ook tranen moet het de pi-

oniers van de JOVO hebben gekost om de fundamenten 

te leggen, waarop de volgende generaties voort 

konden bouwen. 

Tn de beginfase had de JOVD praktisch geen politiek 

geschoold kader. Een extra handicap vormde het chro-

nisch gebrek aan geld. Positief was dat reeds voor 

de oprichting er een tiental jongerengroepen be-

stonden. Maar helaas kon niet gezegd worden dat 

zij zo florissant functioneerden. Eigenlijk was er 

maar één volgroeide afdeling, de Hoekse Waard. 

Het was pure noodzaak om in het prille begin ont-

zettend veel energie en tijd in de opbouw van de 

organisatie te steken. Door haar bewust gekozen 

dat de voorbereidingscom-

?reikt. Zij kon dan ook haar 

el verlaten om het voorlo-

d uit de bestaande groepen, 

voorzitter 

secretaris 

Penningmeester 

Engen ) 
leden 

111Wi 
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onafhankelijkheid kon de JOVD niet beschikken over 

een partijapparaat wat het nodige zou kunnen doen. 

Praktisch alles moest zelf worden gedaan. 

De sterke organisatorische gerichtheid kwam ook tot 

uiting in de eerste twee congressen van - toen 
nog - één dag. Utrecht zou de spits afbijten met 

een congres op 12 november 1949. Het eerste echt 

gekozen hoofdbestuur, onder voorzitterschap van  
Drs.  J.G.Th. Linssen, werd een feit. Het grootste 

deel van de dag stond in het teken van de statu-

ten en reglementen. Artikel na artikel passeerde 

de revue en vergde heel wat uithoudingsvermogen. 

Dat het allemaal niet voor niets was geweest bleek 

enkele jaren later. Op 22 november 1952 kreeg de 

JOVD haar officiële Koninklijke Goedkeuring. 

Onze organisatie Koninklijk goedgekeurd 
uit De Driemaster, 22 November 1952. 
januari 1953 No. 40. 

WIJ JULIANA, hij de gratie Gods, 
Koningin de:' Nederlanden. Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz., 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de 
daarin genoemde, voor minder dan dertig jaren aangegane. verenigingen 
door goedkeuring van hare daarbij overgelegde statuten; 
Gelet op de voorschriften der wet van 22 April 1855 (Staatsblad no. 32) in 
het algemeen en op art 6, tweede lid, dier wet in het bijzonder; 
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 17 November 1952, 
le Afdeling B, no. 2075; 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: 

de overgelegde statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en 
deze verenigingen mitsdien te erkennen, te weten: 
Ie. ene.; 
7e. de vereniging: Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie", 

gevestigd te 's-Gravenhage: 
le. enz.; 
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, ene. 
Soestdijk, 22 November 1952. (get.)  JULIANA. 
De Minister van Justitie.  

(get.)  L. A. DONKER. 
Overeenkomstig hot oorspronkelijke, 

De Secretaris-Generaal van hel Ministerie 

van Justitie,  
(get,)  J. C. TENKINK. 

Voor eensluidend uittreksel, 

De Chef van de Secretarie, 
(W. H. J. C. VAN GESSEL.) 

15 Dr. 1154 H.D. 62, te Afdeling B._____________________________________________ 

uit De Driemaster, 
mei 1953 
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Koninklijk goedgekeurd 

uit De Driemaster, 
mei 1953 

In de loop van 1950 werden er een drietal commis-

sies opgericht. Wat waren het voor commissies, 

wat was hun taak? 

Ten eerste kwam er de Centraal Kadercommissie, 

(C. K.) welke tot doel nad dagen en weekeinden te 

organiseren, waarop maatschappelijke en politieke 

problemen diepgravend besproken konoen worden. Dit 

om door studie en discussie de deelnemers (meer) 

inzicht te laten krijgen en een (betere) gegronde 

mening te laten vormen ten aanzien van diverse 

problemen. 

[N*WI1JI!HJDIL 

Alle leden van de J.O.V.D. zijn,-hartelijk 

welkom op de bijeenkomst van het Cen-

raal Kader Op: 

ZONDAG 31 MEI 1953 om 11 uur in de 

BUITENSOCIETEIT te ZWOLLE. 

de gratie Gods. 
landen. Prinses van 
enz., enz., 

r itten ter bekoming van erkenning van de 
dan dertig jaren aangegane, verenigingen 

'bij overgelegde statuten; 
vet ven 22 April 1855 (Staatsblad no. 32) in 
Ie lid, dier wet in het bijzonder; 
mister van Justitie van 17 November 1952, 

VONDEN EN VERSTAAN: 

avolgende verenigingen goed te keuren en 
rkennen, te weten: 

ganisatie Vrijheid en Democratie, 

last met de uitvoering van dit besluit, enz.  
(get.)  JULIANA. 

Programma: 

's Morgens: discussie over: 

,,Dienen de schoolgelden al dan niet 

afgeschaft te worden?" 

's Middags 14.30 uur: 

Lezing van PROF. DR J. LINDEBOOM. 

over 

,,Geesteljke aspecten van het Liberalisme". 

Voor de Centrale Kadercommissic, 

L. D. OOSTEII VELD, voorzitter. 

Overeenkomstig  hat  oorspronkelijke, 
De Secretaris-Generaal van het Ministerie 

van Justitie.  
(get.)  J. C. TENKINK. 

Voor eensluidend uittreksel, 

De Chef van de Secretarie, 

(7V. H. J. C. VAN GESSEL.) 

De bijeenkomsten zouden voor ieder lid toeganke-

lijk zijn. Het streven was dat deze dagen en week-

enden een ontmoetingspunt voor diverse JOVD-ers 

uit het hele land zouden zijn. Op een prettige 

wijze zouden de liberale beginselen toeganke-

lijk gemaakt worden. 
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Onderstaande oproepen geven een idee van de opzet 

van een dag en een weekend, zoals het Centrale 

Kader die opstelde. 

Ten tweede werd er een kampcommissie opgesteld. De 

naam geeft de taak van de commissie reeds aan: het 

organiseren van één week durend kamp in de zomer. 

Zo'n kamp zou belangrijk moeten zijn voor het leg-

gen en onderhouden van onderlinge contacten. Maar 

dit niet alleen 

rN TI i 

Picknick tijdens  ht  tweeds jot'd-kamp in 1951 te Holten. 

Het nuttige zou met het aangename verenigd moeten 

worden. Enerzijds het bindende element, wat de 

kracht van de organisatie zou moeten versterken. 

Anderzijds het politiek vormende element om het 

inzicht ten aanzien van maatschappelijke problemen 

te vergroten en te verdiepen. 

Na verschillende zeer succesvolle zomerkampen  

bleek de bel 

aan deel te 

Andere activ 

overnemen. DE 

PROGRAMMA J.O.V.LL-WEEF 
Zoals reeds in het maart-nummer van De Driemaster is aang! 
wordt er op 5 en 6 mei a.s. een J.O.V.D,-weekand gehoud 
,,Berenkuil" te Grollen  gemeente Itoldel is Drente. blat 
Kader heeft  daar een aantrekkelijk programma samengrste 
tot Leriogke als  Int Vermoerkl 
Tijdens dit weekend zal onder  meer de landbouwresolutin ivi 
hondeld, aan do  hand van het poe-odviea, dat is opgesteld 
heren  ir. F. H. Hiddingh. R. Laoting en J. L. Nijskagh, Eer  
Sing  op dit pro-advies esi oorden gegeven door ir. F. H. I 
waarna er ruimschoots gelegenheid zal zijn tot het stellen va 
en tot debat. Dit onderwerp knelt zeer veel laretten.  nodal  k 
niet alleen bedoeld is voor enige specialisten! 
Zondagmiddag zal ir. L. U. Oldenbanning een lezing bon 
,,Soriale veranderingen in de Nederlandse landbouw'. enn no 
dat niet alleen van belang ja in verband met de landbouw 
maar dat sols op zichzelf reeds bijzonder interessant is, omda 
senior op ieder gebied zeer ingrijpende veranderingen hebbl 
gevonden, welke hun invloed tot var buiten de landboowat 
gevoelen. 
De „Berenkuil" is een ideaal gelegen varantieaord, in eeoaes 
en bosrijke  omgeving, met zeer goede a000modatie, juist  
weekend als  dit, bijzonder geschikt.  De I.O.V.D. heeft  eni 
geleden hier ook eens een'uveekend georganiseerd  en  alien  
geweest zijn,  bonn en hei U beslist aanbevelen! 
Grollen  is voor hen, die per trein reizen te bereiken  vsosot 
E.D.S.-bas, welke geparkeerd staat  tegenover het N,S,-stati 
bos vertrekt om  into  nor  nit  A asen nuts om 16,26 oor in 
Van de bushalte naar de Berenkuil is aloobta enige winsten 
Voor hen, die niet in de gelegenheid  ado  om tegen 16,56 uur 

wezen toen  hi  

viel, besloo' 

organiseren. 

Ten derde wei 

ven geroepen 

voornaamste 

lingen. Het 

er ook bij. 
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ders en broc 
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even een idee van de opzet 

end, zoals het Centrale 

kampcommissie opgesteld. De 

de commissie reeds aan: het 

k durend kamp in de zomer. 

k moeten zijn voor het leg-

onderlinge contacten. Maar 

A,- 

':• 

WI_n 
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51 te Holten. 

aangename verenigd moeten 

indende element, wat de 

ie zou moeten versterken. 

vormende element om het 

maatschappelijke problemen 

iepen. 

ccesvol le zomerkampen  

bleek de belangstelling om er ook daadwerkelijk 

aan deel te nemen, in 1955 sterk terug te lopen. 

Andere activiteiten konden haar taak min of meer 

overnemen. De zomerkampen hadden hun diensten be- 

PROGRAMMA J.O.V.ft-WEEKEND IN DE BERENKUIL 5 EN 6 MEI A.S. 
Zoals reeds in het maart-nummervan De Driemaster is aangekondigd, te zijn. dient opgeww'kt, dat de volgende bus eeoat vertrekt om 18.05, 
wordt er op 5 en t mei ns. een J.O,V,D,-weekend gehouden ja de De kosten voor dit weekend zijn zeer lang gohooden. opdat 'u or groot 
,,Berenkoil" te Grolloo (gemeente Roldel no Drente. Het Centrale mogelijk aantal J.O,V,D,-ers hiciam, hee deelnemen. De prijs os I 4.65 
Reder heeft  dear  een aantrekkelijk progruenmu samengesteld, koevel per pel'erOn terwijl de oroskosten boven de Or—  zollea worden ver- 
tot Leningbe als tot Vermaerk! goed. U dient eelt erhte, voor Uw laloene te zorgen. 
Tijdens dit weekend zal onder weer de landbouwresolutie worden be- PROGRAMMA, 
hsndeld, eau de hand van het pre-advies, dat is opgesteld door de Zaterdae 5 mdl 

heren: Or. p. H. Hiddiagh. R. Lzntiog en J. L. Nojaingk. Een toeliek- Omstreeks 51101. Ontr00051, 
tuig op dit pre-adviea zal worden gegeven  done iv,  P. H. Hiddiegh, 7.30_6,31 nor: Broodmaaltijd. 
svazrnaerruimaeknsts gelegenheid zal zijn  tat  het etellen van vragen god-oil our:  Opening. 
en tot debat. Dit onderwerp heelt zeer veel fanetten, zodat het beslist 7.00-0.00  our'.  Lezing door ir, 0', P. Hoddingh (Londbnnevree010tio( 
niet alleen bedoeld is raar enige speniolisteal 8.10-9.305ao': Dier 5001e  err, de loodbouevrrsnlutin. 
Zondagmiddag  eel iv.  L. G. Oldenbzenieg een lezing houden ovr 0.55-??? nar-  Ole, Ian roll t  Inn- (donel treatlll 
.,Sociale veranderingen in de Nederlandse landboon". een onderwerp, Zandag 8 mei, 
dat niet alleen van belang is in verband met de landbouwresolutie. 0,15- 0.451,00'. Oathut.  
maze  dat nok op zichzelf reeds bijzonder interessant is, omdat in deze 10.15-10.45 50100'. h'Iurarnwijdong door da. A. D. H. Hupan000. 
sector op ieder gebied zeer ingrijpende verandering„ hekken plaats 10.45-1130 sar: Vos. 
gevonden, welke  hue  invloed tot ver buiten de landboorn'sfeer doen 12.30-13.45 oor'. Warme maaltijd. 
gevnelen. 14.11-15.00 uur: Leeiosg door ir. L. G. Oldenbsnning (Sociale er,- 
De ,,Beeenhuil" is eea Ideaal gelegen varanto_oord, in eec zeer rustige auderasgen in de Nedeolandse landbouw), 
en bosrijke omgeving, met zeer goode aeromodetie, juist voer een 15.15-16.00  our:  Disroeaor. 
weekend ala dit, bijzonder geschikt. De J.O.V.D. heeft enige' jaren Circa  11.15 uur: Sluiting. 
geleden hier  oak  eens een weekend gear005iseeo'd en  alien  die daar In verband met de Oo'gsuisuto'r dient U nirl, 00 spoedig mogelijk op te 
geweest zijn, kunnen het T.? beslist aanbevelen!! g-, óó,  3 mei as. bij dveerretsrie: 0. Tulvmrne. Hr:mna Cartel'- 
Dm1100 is voor hen, die per trein reizen te bereiken rzaoot Assen per dm050 15, Amsterdam-Zuid. Zij, die airrilta rca gedeelte von het 
EDO-bas, welke geparkeerd staat tegenover bet NS-station. Deze weekend kunnen wee000heo, 'vol den verovrbt zorh erenrnns bol de 
bus veetrekt om 16.05 oor uit Assen en is am 16.20 uur in Dm1100. secretaris op te gaven. Gezien het bovnnetaande programma veetroo- 
Vnu de bushalte naar de Berenhuil is alerhts enige minuten lopen, even so'ij, dat v'ij neer neer vele ,T.O.V.D,-e„ in de Berenkuil dIllon 
Voor hen, die niet in de gelegenheid zijn  em  tegen 16.00 uur in Assen mogen begroeten' I 

wezen toen het nodig was. Omdat de noodzaak weg-

viel, besloot het hoofdbestuur ze niet meer te 

organiseren. 

Ten derde werd een propagandacommissie in het le-

ven geroepen. Deze commissie had als een van de 

voornaamste taken het helpen oprichten van afde--

lingen. Het (re)activeren van afdelingen hoorde 

er ook bij. Een andere taak bestond uit de zorg 

voor het maken van propagandamateriaal , zoals  fn]  

ders en brochures. Dit al dan niet naar aanleiding 

van enquêtes onder de afdelingen. 

Door persoonlijke contacten te leggen wisten de le-

den van de propagandacommissie veel te bereiken. 

Halverwege de jaren vijftig werden de werkzaamhe-

den door gebrek aan geld zodanig geremd, dat de 

commissie werd opgeheven. Het werk werd wel voort-

gezet door een commissie binnen het hoofdbestuur. 

Dit bestond uit het leggen van contacten voor de 
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J.O.V.D 

Zomerkamp 194 
24-31 Juli 

te KOTTEN bij Winterswijk 

Breng een week vacantie door in echte J.O.V.D.-sfeer 

temidden van Nederland's incest geprezen natuurschoon. 

KOMT ALLEN 

INTRODUCË'S VAN HARTE WELKOM! 

Geeft U vanduag nog op bij: 
MEJ.  WILL  ZWART, BRINKGRE VER WEG 56 

DEVENTER 

Prachtige accomodatie en schitterend programma 

Sprekers: De heren J. H. CORNELISSE,  
Mr.  C. BROUWER, F. HUET LINDEMAN 

Kampkosten f 32.0 (waarvan f 2.0 bij inschrijving te voldoen) 
Ook gelegenheid voor weekend-gangers; kosten dan f 4.0 

Ondergetekende................................................................................................. 

Adres................................................................................................ 

Te................................................................................................. 

geeft zich op als deelnemer(ster) 

aan het J.O.V.D..Zomerkamp 1954 
aan het weekend 24/25 juli Handtekening: 
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mer(ster) 

kamp 1954 
Juli Handtekening: 

oprichting van nieuwe afdelingen. 

Eind jaren vijftig stak er weer een propagandacom-

missie de kop op. In de jaren zestig zou zij niet 

alleen voor ledeawerfakties zorgen, maar ook haar 

bijdrage leveren aan een onderzoek naar onder an-

dere de motieven waarom iemand lid wordt van de 

JOVD. Het werkterrein breidde zich dus ook uit 

naar de meer beleids-adviserende kant. Zoals 

reeds eerder gebeurd was, ging deze hernieuwde 

propagandacommissie, ook ter ziele. Haar uit-

groeiende takenpakket werd ondergebracht bij een 

van de andere commissies. In 1952 deed een nieuw 

fenomeen zijn intrede: de Trekpaardenconferentie. 

Waarom stelde het hoofdbestuur de TPC in? 

Op congressen bleek er weinig tijd voor afdelings-

bestuurders om met elkaar te praten. Het congres 

zelf slokte praktisch al hun tijd op. De hoofd-

bestuursleden hadden dan ook weinig tijd om te 

praten over de gang van zaken in de afdelingen. 

Trekpaardellcouferutie op 3 ell 4  maart  1962 
Op 3 en 4 maart as, wordt een Trekpaardeneonferentie gehouden in het 
Conferentieoord WOUDSCHOTEN te Zeist met het navolgende programma: 
1. Inleiding over Ideologie van het Communisme" door de heer A. J. Koe-

jemana, oud-hoofdredacteur van De Waarheid, met daarna gelegenheid 
tot discussie. 

2. Intern beraad over vraagstukken betreffende de organisatie, waarbij ook 
de verklaring van het Hoofdbestuur over de motie Hoogendijk ter sprake 
komt. 

3. Gedachtenwisseling over de congresresoluties Subsidiëring Kerken-
bouw" en ,,Religie en Politiek". 

Om in deze leemte te voorzien, werd de Trekpaar 

denconferentie in het leven geroepen. Het doel 

van de TPC was: alle interne organisatorische, 

financiële en propagandistische vraagstukken te 

bespreken. Dit voor alle leden die een (warm) 

kloppend hart voor de vereniging bleken te bezit- 

IMEMYA 

vamp  

- 31 Juli 

bij Winterswijk  

tie  door in echte J.O.V.D.-sfeer 

d's meest geprezen natuurschoon.  

)MT  ALLEN 
VAN HARTE WELKOM! 

ndag nog op bij: 
T, BRINKGRIWER WEG 56 
FJ'NTER  

tie  en schitterend programma 
eren J. H. CORNELISSE, 
iR, F. HUET LINDEMAN 

Va,. f 2.50 bij inschrijving te voldoen) 
éekand-gangers; kosten dan / 4.50 
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uit De Driemaster,  
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Zo hoeft h 

ten. Niet alleen in woorden, maar vooral ook in 

daden. Het ging dus om leden die een aktieve func-

tie vervulden in een afdeling, district of com-

missie. Vandaar ook de naam Trekpaardenconferen-

tie. 

De TPC zou lange tijd een jaarlijks verschijnsel 

zijn. Zelfs tot in de 70-er jaren. Maar ook zij 

verdween om vervolgens in het begin van 1981 weer 

van stal gehaald te worden. Ditmaal zou het een 

groep van aktieve mensen betreffen, die met hun 

kennis van zaken en creatieve ideeën met name de 

internationaal secretaris en de vice-voorzitter 

politiek zouden bijstaan. Bijstaan in de zin van 

de JOVD-kar naar grotere hoogten te trekken. Dit 

ging een tijdje goed, totdat nieuwe beleidsmakers 

kozen voor andere vormen van georganiseerde denk-

tankjes. 

Zoals uit het voorgaande stuk reeds naar voren 

kwam: de geschiedenis herhaalt zich. 

In de loop der tijden werd de JOVD voor overeen 

komstige vraagstukken en problemen geplaatst. De 

daarvoor gevonden oplossingen verschilden veelal 

niet wezenlijk. De verpakkingen kregen een ander 

uiterlijk en de inhoud werd nu en dan veranderd. 

Dit was sterk afhankelijk van de verschillen in 

tijd en persoon. Wat kwam er dan terug? 

De vijftiger jaren stonden in het teken van een ge-

zonde groei . Daar werd dan ook met man en macht aan 

gewerkt. Het was wel zo, zoals de 3OVD iedere keer 

in latere tijden zou meemaken, dat het nog teveel 

gebeurde dat afdelingen na een bloeiperiode in el-

kaar tuimelden. Dit doordat een aantal actieve le- 
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Drden, maar vooral ook in 

leden die een aktieve func-

fdeling, district of com-

naam Trekpaardenconferen- 
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en van georganiseerde denk- 

de stuk reeds naar voren 

herhaalt zich. 
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n problemen geplaatst. De 

ssingen verschilden veelal 

pakkingen kregen een ander 

werd nu en dan veranderd. 

ijk van de verschillen in 

am er dan terug? 

nden in het teken van een ge-

dan ook met man en macht aan 

D, zoals de JOVD iedere keer 

emaken, dat het nog teveel 

n na een bloeiperiode in el-

ordat een aantal actieve le- 

den wegens het bereiken van de leeftijdsgrens ge-

dag moesten zeggen of doordat de interesse in het 

werk voor de JOVD sterk verminderde. Kadervorming 

was dus hard nodig, zoals dat altijd zal blijven 

zijn Met vallen en opstaan was de JtVD toch een 

flinke club geworden en ook een gezonde plant 

verliest bladeren. 

Aan het einde van de jaren '50 en het begin van de 

jaren '60 hadde JOVD maar liefst 2.000 leden. Dit 

bracht verschrikkelijk veel werk mee, eigenlijk te-

veel voor de secretaris. Door de verhoging van de 

afdelingsafdrachten aan de landelijke organisatie 

hoefde op een gegeven ogenblik niet meer ieder dub-

beltje drie keer omgedraaid te worden. Voor het 

Zo hoeft het niet, maar werf in elk geval nieuwe leden 

voor onze J.O.V.D. 

uit De Driemaster, 
juni 1959 
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eerst in haar bestaan kon de JOVD een administra-

trice in de arm nemen. Mevrouw T. de Bruyne - 

De Ruiter werd op 1 juli 1960 de eerste secretari-

aatsmedewerkster 

Om de groeistuipen enigszins in goede banen te lei-

den, zagen we in deze tijd ook diverse commissies 

ontstaan. Twee voorbeelden. 

Adviescommissie, welke tot taak had te onderzoeken 

hoe politieke vorming het best bevorderd kon wor-

den. Voorgesteld werd onder andere, dat in ieder 

afdelingsbestuur een lid speciaal zorg voor de vor-

ming zou dragen. 

Uitsluitend voor 
J.O.V.D.-leden 

Bij het openen van de moge-
lijkheid, gewone leden de Lei-
draad toe te zenden, heeft het 
H.B. over het hoofd gezien, dat 
de Leidraad niet overal be-
kendheid geniet. Een korte be-
schrijving is daarom op zijn 
plaats. 
De Leidraad is een maande-
lijkse uitgave van het RB., 
waarin instructieve- en infor-
matieve overzichten worden 
opgenomen op het gebied van 
de organisatie en politieke za-
ken in het algemeen. Dit ten 
behoeve van bestuûrs- en ka-
derleden in afdelingen en dis-
tricten. Publicatie in de Drie-
master is daarvoor minder ge-
wenst, daar het tevens interne 
zaken van onze organisatie be-
treft. De Leidraad is vooral 
bedoeld als contactorgaan van 
het H.B. met de afdelingen en 
districten. 
De mogelijkheid toezending 
van de Leidraad te vragen, 
staat open toi 15 april a.s. bij 
de Alg. Secretaris. 

Organisatiecommissie, die een rapport uitbracht over 

de mogelijkheden tot kwalitatieve verdieping in de 

Organisatie. Voorstellen werden gedaan over het 



(on  de JOVD een administra- vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoorde- 

Mevrouw T. de Bruyne - lijkheden ten bate van de continuïteit in de orga- 

Ii 1960 de eerste secretari- nisatie. Een vrucht van deze arbeid was dan dat 

'De Leidraad (een voorloper van het huidige HB- 

Info) regelmatig naar afdelingen werd gestuurd. 

Jszins in goede banen te lei- Met de adviezen en voorstellen werd echt wel wat 

tijd ook diverse commissies gedaan. 

Iden. 

tot taak had te onderzoeken Na gedane arbeid is het zalig rusten en om wildgroei 

iet best bevorderd kon wor- te voorkomen werden er ook commissies ontbonden of 

)nder andere, dat in ieder samengevoegd. Dit gebeurde met de Centraal Kader- 

Fd speciaal zorg voor de vor- commissie en de propagandacommissie, die aaneen- 

gesmeed werden tot de Centraal Kader- en Propa- 

gandacommissie. Deze nieuwkomer kreeg als taak: 

1. Ce kadervorming te organiseren, te systematise- 

ren en stimuleren. De kadercursussen kregen tot 

doel de cursisten de grondbeginselen bij te 

tt brengen van het staatsrecht en democratie, po- 

litieke stromingen en economie. 

2. Het verzorgen van de propaganda binnen en bui- 

ten de JOVD. Het ledenaantal was om diverse re- 

denen gezakt met enige honderden. Dit noopte 

het hoofdbestuur tot bezinning-en reorganisa- 

tievoorstellen (waaronder de introductie van 

een vice-voorzitter Organisatie en een vice- 

voorzitter politiek in 1963). 

Om de informatie beter te stroomlijnen en meer 

ondersteuning te krijgen werd de 'Vliegende 

Brigade' in het leven geroepen. Deze VB kreeg 

tot taak: 
0 1. Informatie over de gang van zaken in de af- 

delingen en districten naar het hoofdbe- 

stuur te brengen.  

lie  een rapport uitbracht over 2. Informatie over plannen, adressen, mogelijk- 

alitatieve verdieping in de heden tot aktie, e.d. naar de afdelingen en 

n werden gedaan over het districten door te sluizen. Dit was nog 
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maar het begin van een lawine van plannen, 

akties en reorganisaties. 

BRUISENDE PLANNEN 
'activiteiten om de JOVD verder uit te bouwen en 

te consolideren. Wat zijn de opvallende plannen 

geweest? 

In 1963 werd de aktie 'Plan 2.000' gelanceerd. De-

ze aktie was op poten gezet om de vereniging op 

het lustrumcongres in 1964 een gezonde, aktieve 

en gesaneerde JOVD aan te bieden. Stimulerende 

injecties waren op dat moment voor 'de afdelingen 

en districten broodnodig. Later zou blijken dat 

de sanering en gezondmaking positief waren verlo-

pen. Het streefgetal van 2.000 leden liet echter 

nog op zich wachten. 

Op initiatief van de Vice-voorzitter organisatie, 

Hans Wiegel, werd hard gewerkt aan een reorganisa-

tie-van het hoofdbestuur. Vijftien jaar was ge-

werkt met een zelfde structuur: een dagelijks be-

stuur van vijf tot zeven personen, en hier af-

hankelijk van een algemeen bestuur van zes a acht 

personen. Waarom een verandering na zo'n lange 

tijd? Dit had alles te maken met de rammelende 

contacten en het gebrek aan slagvaardigheid. 

De reorganisatie had tot doel: de interne con-

tacten langs strakkere lijnen te laten verlopen en 

de mogelijkheid voor een slagvaardiger beleid te 

scheppen. Kortom, een meer zakelijke en efficiënte 

organisatorische opzet. Wat hield de reorganisatie 

in? 

1. Een hoofdbestuur van minimaal zes en maximaal 

zeven leden. Afschaffing van het dagelijks be-

stuur als afzonderlijk orgaan. 

2. Een duidelijk afgebakend werkterrein voor ieder 
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Jr. Vijftien jaar was ge-

Lructuur: een dagelijks be-

nn  personen, en hier af-

neen bestuur van zes a acht 

randering na zo'n lange 
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HB-lid, waardoor onder andere goede contacten met 

commissies en districtsbesturen gewaarborgd zou 

moeten zijn. 

3. De instelling van een breed samengestelde vere-

nigingsraad als contactcollege en adviesorgaan, 

van het HB. 

4. Herindeling van de bestaande HB-commissies. Voor 

het eerst in de verenigingsgeschiedenis zou een 

hoofdbestuur van zes mannen het politieke jaar 

ingaan. In verschillende perioden zou er nog een 

zevende en nog een achtste hoofdbestuurslid bij-

komen. Maar een echte grote reorganisatie zou pas 

een feit worden in 1982. 

In 1965 ontstond een nieuwe grote propaganda-aktie, 

met als doel: 

1. Het winnen van leden 

2. Het verkrijgen van meer donateurs 

Deze aktie was met name op de VVD gericht. Besturen 

van afdelingen en districten zouden zich moeten wen-

den tot de VVD om op hun activiteiten propaganda 

voor de JOVD te maken. 

Enige maanden later ontstond de propaganda-aktie 2, 

waarbij nu ieder JOVD-lid werd ingeschakeld. Het 

motto werd dan ook: 'Ieder lid zorgt voor een nieuw 

lid'. Natuurlijk werden er enige lokkertjes uitge-

hangen, om toch maar de mensen aan het werk te 

krijgen. De in 1954 ingestelde wisselbeker was 

echter zoek. Toen was er zelfs een heuse 'commis-

sie tot aanbieding van een huldeblijk' geweest. 

Deze commissie piekerde zich suf om een sportief 

element in de akties om de liberale beginselen en 

leden wat uit te breiden. Een echte zilveren wis-

selbeker werd gekocht. De afdeling die in ieder 

verenigingsjaar de meeste leden zou aanbrengen, kon 

de beker een jaartje houden. In latere jaren werd 

D verder uit te bouwen en 

un de opvallende plannen 

'Plan 2.000' gelanceerd. De-

gezet om de vereniging op 

1964 een gezonde, aktieve 

te bieden. Stimulerende 

moment voor de afdelingen 

1g. Later zou blijken dat  

king  positief waren  verb-

n 2.000 leden liet echter  
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STRIKT VERTROUWELIJK 

Aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken, 

Zijne Excellentie  
Mr.  J.G. Rietkerk, 

Schedeldoeksehaven 200 
te 's-Gravenhage. 

Rotterdam, 12 december 1982. 

Ministerie Van Binnenland 0 irect0r52t0 
VOOr Binnenlands Cestu 

07JA 

Postadres 

Postbus 20011 
2500 CA SGraven5age 

Telefoon O7Ø. 71 79 
11 Telex 32109 biza  ii:  

Bijlagen 

Uw brief 

15.2 
S011icitatie 

 

Geachte heer Schrde 

In uw brief laat u mij wete Van  commis 
is der 7Oflj. 

Ik 
stel het o 

Prijs dat u Vinde PrijsVoor 
de heer Van der dat ik 

Van de door 
u aangeb 

duid  
Oat  za u, gezien de scherts elijk Zijn 

U.H. Schröder 
postbus 1346 
Rotterdam 

betreft: 

candidaatstel  ling  
Commissaris van de 
Koning te Brabant 

Zeer geachte Heer Rietkerk, 

Uit de Volkskrant van 9 december jongstleden moest ik vernemen dat een 

partijgenoot van U, een Boelense advocaat, zichzelf naar voren heeft 

geschoven als candidaat-Commissaris van de Koning in Brabant. Hijzelf 

acht zich, na  Mr.  A.A.M. van Agt, de meest geëigende candidaat. 

Ik heb goede redenen hieraan te twijfelen. 

Bij deze stel ik mij dan ook CANDWAAT VOOR DEZE FUNCTIE. 

Onder een borrel zouden wij de details kunnen bespreken, zoals sala-

riëring, optrekje, dienstuniform, automobiel, stafmedewerkers  etc.  

Tevens zou ik tijdens die gelegenheid voor willen stellen de functie 

weer om te dopen in Gouverneur. Dit klinkt mij toch traditioneel de-

gelijk in de oren. Ikzelf had deze borrel gepland in mei, dat is voor 

een Heer een acceptabel jaargetijde om zich buiten de deur te begeven. 

Hopende weldra Uw reactie te mogen vernemen, verblijf ik met de 

meeste Hoogachting. 

driZoek d  res 

U.H. Schröder - Schedeldoekshavem 
200 

inlichtingen bij 

12  
Verzoek 

bij be  an 
 twoording 

datum laminar en Onderwem te sermeic 
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dat een krat bier. Het kon niet op. In 1965 werd het 

'Plan van Aktie' gepresenteerd. De hierin vermelde 

punten verwezenlijken zou een zeer flinke klus kla-

ren betekenen. Ambitieuze ondernemingen kunnen soms 

tot grote prestaties leiden. Dit bleek bijvoorbeeld 

uit het jaaroverzicht 1965 - 1966, waarin met grote 

koppen stond vermeld: 'Plan van Aktie geslaagd 

Plan van actie 
Het hoofdbestuur i5 voornemens in het jaar 1965-1966 een ,,Plan van 
Actie" uit te voeren, waaraan de navolgende beleidspunten ten grond-
slag liggen: 

1, uitvoering van  eon  plan ter verbreding en verdieping van de po-
litieke kennis der leden, door het organiseren van weekends, spe-
ciale studiedagen, en kadercursussen; 

2. uitvoering van een plan tot bevordering van de politieke communi-
catie in de vereniging, door een verbeterde behandeling der stu-
die-onderwerpen, het zenden door het hoofdbestuur naar de afde-
lingen van politieke nota's, en het regelmatig uitgeven van hoofd-
bestuursverklaringen; 

3. het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het politieke 
denken, door het voortzetten van de studie over de ,,ruimtelijke 
ordening", ,,woningbouw", ,,recreatie", ,,gevolgen van de automati-
sering", ,,confessionele partijvorming", en ,,buitenlandse bevol-
kingsvraagstuk", en het in behandeling nemen van de studieonder-
werpen ,,ontwapening", europese samenwerking", en ,,reorganisatie 
Navo"; 

4. voortzetting van het plan tot consolidatie en uitbouw der vereniging 
(met speciale aandacht voor de oprichting van nieuwe afdelingen), 
in nauwe samenwerking tussen hoofdbestuur, districten en afdelin-
gen; 

5. inschakeling van de verenigingsraad bij zowel het politieke, als 
organisatorische beleid: 

6. intensivering van de contacten met de andere liberale organisaties 
in  one  land; 

7. nauwere samenwerking met de nederlandse politieke jongeren-
organisaties. 

Hierdoor kreeg het hoofdbestuur de smaak extra goed 

te pakken. Zij stelde een tweede Plan van Aktie op. 

Ook dit plan wierp zijn vruchten af, waaronder het 

bereiken van de zo fel begeerde 2.000 leden 

EXTRA KRACHTSINSPANNING VEREIST 
Ondanks de mooie resultaten van de aktieplannen, zou 

het ledenaantal vanaf 1968 dalen. De negatieve ten-

dens zou zich tot in de beginjaren '70 voortzetten. 
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JNING VEREIST 
aten van de aktieplannen, zou 

968 dalen. De negatieve ten-

beginjaren '70 voortzetten. 

Een meer dan kleine achteruitgang kwam niet zomaar uit 

de lucht vallen.  Oat  waren de oorzaken? 

Eigenlijk een combinatie van factoren. Geheel in de 

lijn van de aktieplannen werd er ontzettend veel 

aan politiek gedaan. Waarschijnlijk dusdanig veel, 

dat de interne organisatie eronder leed. In ieder 

geval was de communicatie tussen hoofdbestuur en 

vereniging niet optimaal. Het besluit in 1969 om 

nauwer samen te werken met de VVD heeft tot gevolg 

gehad dat een behoorlijk aantal mensen bedankten 

als lid. Redenen genoeg om wederom aan een her-

structurering te denken. De ledenadministratie 

en de verzending van de Driemaster werd verbeterd. 

De communicatie tussen het hoofdbestuur en de af-

delingen werd verbeterd en natuurlijk werden er 

vele pogingen gedaan om het ledenaantal te laten 

toenemen. Tegen het einde van 1970 traden er enige 

verbeteringen op. Ondanks al het harde werken zou 

het aantal leden pas halverwege de jaren '70 weer 

flink toenemen. 

SPRONG VOORWAARTS 
Heeft de JOVD omstreeks 1972 rond de 500 leden, in 

1983 zijn dat er 5.000: Een (voorlopig) hoogtepunt 

in het bestaan. Natuurlijk moet hierbij worden ge-

zegd dat het ledenaantal ook beinvloed wordt door 

de politieke conjunctuur. Het is een vrij algemeen 

verschijnsel dat ten tijde van verkiezingen groei 

optreedt. Een tijdje na de verkiezingen stagneert 

het ledenaantal meestal. Het gaat ook weleens ach-

teruit. 

Naast de grote groei verandert de organisatie-

structuur aanzienlijk. Hierbij was en is de over-

heidssubsidie een belangrijke factor. Door deze 

subsidie was het mogelijk de organisatie een beter 

gestroomlijnde en professionele opzet te geven. De 

sprong voorwaarts stond hiermee in wisselwerking. 
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Een niet onbelangrijke vraag is: Waarom kreeg de 

JOVD subsidie en wanneer? 

In 1969 had de Stichting Nederlands Politiek Jon-

geren Contact Raad, het landelijk overleg en samen-

werkingsverband van de politieke jongerenorganisa-

ties, het rapport 'Politiek Jongerenwerk' laten 

verschijnen. 

De tijd heeft wel zijn invloed op het werk gehad: 

Uitgangspunten weren democratisering, participatie, 

en ontwikkeling van een welzijnssamenleving. Be-

langrijk was dat dit rapport op het terrein van 

jeugd- en jongerenwerk pleitte voor een grotere 

zeggenschap voor jongeren op dit terrein. Het 

pleitte ook voor meer aandacht voor politieke jon-

gerenorganisaties, die door jongeren zelf bestuurd 

zouden moeten worden. De conclusie was: subsidie 

voor de politieke jongerenorganisaties. Het zou tot 

1976 duren voordat de overheid over de brug zou ko-

men. Deze regeling gold tot 1978 en werd nog twee 

keer met een jaar verlengd. Doel van de subsidie 

was de politieke jongerenorganisaties meer aan het 

vormingswerk te laten doen. Zij moesten hiervoor 

aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste 

moest het een zelfstandige jongerenorganisatie 

zijn met een eigen rechtspersoonlijkheid. Ten 

tweede was een erkenning door een politieke partij 

uit de Tweede Kamer een noodzaak. Uit het voor-

gaande mag duidelijk zijn dat het noodzakelijk was 

dat de VVD de JOVD erkende. Dit leidde tot een 

nieuwe discussie over de onafhankelijkheid. De JOVD 

kreeg een eigen secretariaat aan de Koninginne-

gracht 55 te Den Haag. 

Riëtte Hoffstedde werd de eerste full-time mede-

werkster. Er was nu eindelijk een vast contact-

punt. Het was hard werken geblazen om het informa-

tieblad van het hoofdbestuur: het HB-Info, uit te  

laten groeie 

lingen stond 

tariaat verh 

dam (1978). 
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politiek vormingswerk een stevige impuls. Toen in 

1981 de JOVD zelf over de besteding van subsidie-

gelden kon beslissen, besloot het hoofdbestuur de-

finitief de vormingsactiviteiten uit te besteden. 

Vanaf 1980 werd de tweede secretaris van het hoofd-

bestuur belast met vorming en scholing. Vanaf 1982 

werd het een zelfstandige functie, secretaris vor-

ming en scholing. 

PLAN 2000 OP HERHALING 
In 1977 zouden er verkiezingen plaats moeten gaan 

vinden. Tijden van verkiezingen betekenen meestal 

ledenwinst voor de JOVD. Het hoofdbestuur besloot 

de aktie plan 2.000 te gaan voeren. Het plan 

steunde op een aktief opererende vliegende briga-

de die betrokken was bij de oprichting van nieuwe 

afdelingen. De aktie was goed gepland; flinke le-

dengroei was het gevolg. De 2.000 leden werden in 

1978 nog net gehaald. Het viel op dat de JOVD ook 
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aanhang kreeg in de regio's waar zij traditioneel 

niet sterk vertegenwoordigd was. Een ander opval-

lend aspect was, dat de gemiddelde leeftijd van 

de JOVD-er tot onder de 20 jaar daalde. De over-

schrijding van het magische getal van 2.000 leden 

leek een psychologisch effect te hebben. Het Witte 

vlekken-plan kwam tot stand. Doel was heel Neder-

land te bedekken met een sluitend net van JOVD-

afdelingen. In vele provincies werden districten 

gevormd. Uit werd ook gestimuleerd door de nieuwe 

verkiezingsprocedure voor de verenigingsraad, 

waarvoor provinciale vergaderingen gehouden moes-

ten worden. 

JA'83 
Eén van de opmerkelijkste akties van het laatste 

jaar is de Jongeren Aanpak 1983. Wat had zij ten 

doel? 

Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 1982 

boekte de VVD een grote winst, met name onder de 

jeugd. Dit had tot gevolg dat een groot aantal 

VVD-afdelingen het algemeen secretariaat belde met 

de vraag of er een JOVD-afdeling bij hun in de 

buurt was. Dit om de opvang van de vele nieuwe le-

den te vergemakkelijken. Naar aanleiding van deze 

vragen ontwikkelde het hoofdbestuur de aktie 

JA '83. De achterliggende gedachte was samenwerking 

in onafhankelijkheid. De globale opzet was als 

volgt: Alle VVD-afdelingen kregen een brief waarin 

een schets van de JOVD werd gegeven. Alle JOVD-af-

delingen kregen informatie inzake een zo succes- 

vol mogelijke benadering van de VVD-afdelingen. 

Elke provincie kreeg één contactpersoon. De aktie 

leidde tot een aantal opmerkelijke uitkomsten. 

Men kon drie groepen VVD-afdelingen onderscheiden: 

1. Een grote groep van gemiddeld grote VVD-afdelin- 
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2. Een grote groep van gemiddeld kleine VVD-afde-

lingen die matig positief reageerden. 

3. Een kleine groep van ongeveer 5% van de afdelin-

gen die afwijzend reageerden. 

HERSTRUCTURERING 
de tweede mammoet-operatie 

Sinds 1964 was er in de landelijke Organisatie 

nauwelijks iets veranderd, maar het kon haast niet 

uitblijven, of qrote veranderinqen waren op til. 

Veranderingen in omvang, daling van de gemiddelde 

leeftijd, financiën e.d. zetten de structuur on-

der druk. Dit leidde in de periode 1981-1983 tot 

ingrijpende reorganisaties, waarin Marco  Swart  een 

groot aandeel zou hebben. Ten eerste bleek dat 

het onbevredigend werd gevonden dat er op congres-

sen zoveel tijd aan huishoudelijke zaken werd be-

steed. Hierdoor bleef onvoldoende tijd over voor 

moties en resoluties. Het probleem werd opgelost 

door de invoering van werkgroepen. Deze werkgroe-

pen kregen ieder een deel van de vergadering voor 

te bereiden. Het systeem zat dusdanig in elkaar, 

dat alleen wezenlijke meningsverschillen voor de 

plenaire vergadering zouden worden uitgevochten. 

Dit systeem van werkgroepen werd op het congres 

in Alkmaar geïntroduceerd en werd een groot suc-

ces. De verenigingsraad functioneerde verre van 

optimaal. Voor een deel was dit het een gevolg 

van een gebrek aan know-how onder de leden. 

I3ovendien werd de verenigingsraad overspeeld door 

een officieus adviesorgaan van het hoofdbestuur, 

de districtenraad. De oplossing werd gevonden 

door de districtenraad en de verenigingsraad sa-

men te voegen tot adviesraad. 
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CONGRESSEI 
35 JAAR CONGB 

DE EERSTE 10  JAI  

clubjes losse assistenten rondom HB-leden, waarvan 

het probleem was dat niet direct duidelijk was wat 

ieders positie en verantwoordelijkheid was. 
-srIJ6 H.8. tEPEk) 

STEEi$ Verschillende reorganisatieplannen werden aan alle 

kanten bekeken en toen de tijd er rijp voor was in-

gevoerd. In 1982 werd het hoofdbestuur uitgebreid 

tot negen mensen, wat nog niet veel verlichting be-

tekende. In 183  vond dan ook de mmmoetuitbrei-

ding plaats: maar liefst vijftien mensen werden ge-

installeerd. Er was amper plaats voor iedereen aan 

de HB-tafel! Gelet op de grote omvang van het hoofd-

bestuur werd tevens besloten om een dagelijks en 

een algenieenbestuur in te voeren. En hier belanden 

we weer bijna bij het prille begin van de JOVD. Ook 

toen hadden we een HB van vijftien mensen met een 

DB en AB. Alleen waren er in die tijd veel mensen 

lid, dus zonder een specifieke functie-aanduiding, 

en vertegenwoordigden ze toch een beetje een be-

paalde regio. Bij het huidige hoofdbestuur zien we 

dat de politieke hoek veel uitbreiding heeft gehad. 
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Last  but  not least. De belasting van het hoofdbestuur 

werd steeds groter. Dit had behoorlijke gevolgen tav. 

het vinden van mensen die naast hun studie of werk 

bereid waren er ook nog een zware functie in het HB 

bij te doen. De laatste tijd is het duidelijk merk-

baar dat werkloosheid en de invoering van de tweefa-

senstructuur hun negatieve rol spelen. Voor een deel 

had dit tot gevolg dat de doostroming in het hoofdbe-

stuur nogal snel verliep, wat niet bevorderlijk was 

voor de continuiteit. Ook ontstonden er steeds meer 
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ifieke functieaanduiding, 

toch een beetje een be-

idige hoofdbestuur zien we 

?l uitbreiding heeft gehad. 

CONGRESSEN 
35 JAAR CONGRESSEN 

DE EERSTE 10 JAAR 
Toen in november 1949 het eerste landelijke con-

gres in Utrecht plaatsvond waren er tien afdelin-

gen. Het onderwerp van dit congres was (uiteraard) 

de vaststelling van statuten en huishoudelijk reg-

lement. Naast de congressen besloot men tot het 

organiseren van een jaarlijks terugkerend zomer-

kamp. Het eerste zomerkamp werd van 22 tot 30 juli 

1950 gehouden rond een boerderij in Holten. 

Dit initiatief werd een groot succes. Doel van de-

ze zomerkampen was, naast de gezelligheidsfactor, 

de onderlinge verbondenheid binnen de JOVD groter 

te maken. Een eendrachtige JOVD werd, zeker in de-

ze eerste periode, als zeer belangrijk gezien. 
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Het tweede JOVD-congres werd in 1950 georganiseerd. 

Dit congres, dat slechts één dag duurde, werd ge-

houden in Het Gouden Hoofd" in Amsterdam. Ter 

voorbereiding hiervan werd een "conferentie-weekend" 

gehouden - in Virhouten. Aangezien de tJOVD als pas be-

ginnende jongerenorganisatie financieel weinig 

speelruimte had kreeg zij tijdelijk de beschikking 

over "De Paasheuvel", het conferentieoord van de 

socialistische jongeren, hetgeen toch wel iets zegt 

over de toenmalige onderlinge verhoudingen. 

Op deze conferentie-weekeinden werden politieke on-

derwerpen besproken, waarna het standpunt van de 

JOVD daarover werd bepaald. 

Het eerste lustrumcongres werd georganiseerd in het  

Carlton  Hotel in Amsterdam op 13 en 14 november 1954. 

Er werden resoluties over het radiobestel en de wo-

ningbouwpolitiek besproken. Uniek op dit congres wa-

ren de rondvaart door de Amsterdamse grachten en het 

optreden van Max Tailleur. 

'Zomaar' een deelnemer over het zomerkamp te Markelo 

in 1955: 

Een deelnemer doet zijn relaas in De Driemaster 

(1955): "Een congres. Een liberaal congres in de 

hoofdstad des  lands.  Welk een evocatieve kracht 

gaat hiervan uit. Laten wij, u en ik, ons samen 

heel even in een korte bespiegeling verliezen over 

enkele saillante onderdelen van dit congres. 

Het congres dineert Een smaakvol diner, goed ge-

serveerd, geretardeerd d.w.z. in een knap beheerst 

tempo, waarin elk glas wijn en elk geestig woord 

tijd hebben om het te beklijven. 

Het gaat er niet om légérement ému van tafel te gaan, 

doch ook hier 'Levenskunst' te betrachten en dit im-

pliceert maat, maar tevens het intellectuele spel 

van scherts en repliek tijdens het tafelen. 
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De Driemaster, 

maart 1953. Nieuws over het J.O.V.D. Zomerka 

Wij gaan weer naar Nijverdal 
Data vastgesteld op 25 Juli Urn 2 Augustus 

Het organiseren van een zo-
merkamp is zo langzamer-
hand een J.O.V.D -traditie 
geworden. Dat is geen won-
der, want de deelnemers aan 
onze vorige kampen zijn het 
er allemaal over eens dat 
deze kampen bijzonder goed 
geslaagd zijn. En wees eens 
eerlijk, is er een mooiere ge-
legenheid voor leden van een 
jongerenorganisatie als de 
onze, om nader tot elkaar te 
komen, om te praten over 
elkaars idealen, om eens he-
lemaal los te komen uit die 
sfeer van school, kantoor of 
ander dagelijks werk? 

Denk nu niet dat het alle-
maal ernst is in zo'n kamp. 
Integendeel, voor zwemmen, 
sport en spel, tochten in de 
prachtige omgeving, kamp-
vuren en bonte avonden 
wordt altijd veel tijd uitge-
trokken. Daarnaast komen 
dan enkele goede sprekers 
ons programma opluisteren, 

De dikwijls zeer actuele on-
derwerpen geven vaak aan-
leiding tot debatten waarvan 
de stukken afvliegen. 

Het Hoofdbestuur heeft ook 
dit jaar weer een kampcom-
missie benoemd, zoals je el-
ders in dit nummer kunt 
lezen. Blakend van enthou-
siasme zijn de leden aan het 
werk getogen. 

Na de uitstekende ervaringen 
die het vorige jaar in Nijver-
dal werden opgedaan, was de 
keuze van het kampterrein 
niet zo moeilijk. 

We gaan weer naar Nijver-
dal! Dat zelfde Nijverdal 
waar ons vorige kamp zo'n 
groot succes werd. Nijverdal 
met z'n prachtige omgeving 
waar we nog lang niet op uit-
gekeken zijn. En Wat erg 
belangrijk is, de deelnemers 
van het vorige kamp waren 
het er unaniem over eens dat 
de outillage hier, voor een 
kampeerplaats, uitzonderlijk 
goed is! 

Ook de data staan al vast: 
Zaterdag 25 Juli beginnen 
we en Zondag 2 Augustus 
nemen we, met hete tranen, 
afscheid van elkaar. 

Het is werkelijk de moeite 
waard om een J.O.V.D.-
kamp mee te maken. De deel-
nemers aan vorige kampen 
hebben geen aansporing meer 
nodig. Die komen vast en ze-
ker weer! 

De J.O.V.D.'ers die tot nu toe 
niet tot de deelnemers be-
hoorden geven we een goede 
raad: kom dit jaar van 
25 Juli tot 2 Augustus naar 
Nijverdal en reserveer er  nû  
je vacantie al voor! 

Je zult er geen spijt van heb-
ben!! 

Nadere mededelingen volgen 
in de Driemaster. Tot ziens 
in Nijverdal!! 

ns. de Kampcommissie, 

RIEN BOOY. 
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Het congres danst De warreling van kleurige dames-

toiletten en de stemmige toon van het grijs en blauw 

der mannen; de blijde stemming die nimmer ontaart in 

'bal'-dadigheid; zo danst dit congres in de mooie 

zalen van het Carltonhotel. 

Aan de bar hangt' een vrolijk groepje, nippend aan 

een long of short drink en een enkele filosofisch 

gestemde liberaal houdt een diepzinnig gesprek met 

de barkeeper. En in de lounge zitten zij, die zich 

even uit het gewoel willen losmaken om tot zich-

zelf te komen. Buiten slaat de Munttoren de nach-

telijke uren. Maar het congres danst en roept om 

wildere muziek en koppiger wijn..... 

En als het feest ten einde is en de lampen gedoofd 

worden, gloort zwakjes reeds de ochtend; het begin 

van de tweede dag, de dag waarop...... 

Het congres vergadert Hamerstukken en epineuze 

kwesties. Felle debatten, botsende meningen, an-

tithesen en misschien......de synthese." 

In 1957, de JOVD had toen bijna 1.000 leden, werd 

het congres in Den Haag geopend in de vergader-

zaal van de Tweede Kamer. Congressprekers waren de 

heren Van Riel en Korthals. Er werd onder andere 

een resolutie sociale politiek behandeld. Men di-

neerde bij kaarslicht en het lied  'When the Saints  

go  marching  in' werd tot ,JOVD-lied verheven. 

Een hoogtepunt in de congres-opkomst was het twee-

de lustrumcongres in 1959. Het ledenbestand bedroeg 

500. Dit congres. dat als muzikaal hoogtepunt een 

optreden van Rita Reys kende, vond plaats in Kras-

napolsky in Amsterdam. 

Hier werden later de resoluties, opgesteld door 

de Kader Commissie, doorgesproken voordat ze op het 

congres behandeld zouden worden. 

D. Zomerkamp 

eer naar Nijverdal  
p 25 Juli I/rn 2 Augusfus 

We gaan weer naar Nijver-
dal! Dat zelfde Nijverdal 
waar ons vorige kamp zo'n 
groot succes werd. Nijverdal 
met z'n prachtige omgeving 
waar we nog lang niet op uit-
gekeken zijn. En wat erg 
belangrijk is, de deelnemers 
van het vorige kamp waren 
het er unaniem over eens dat 
de outillage hier, voor een 
kampeerplaats, uitzonderlijk 
goed is! 

Ook de data staan al vast: 
Zaterdag 25 Juli beginnen 
we en Zondag 2 Augustus 
nemen we, met hete tranen, 
afscheid van elkaar. 

Het is werkelijk de moeite 
waard om een J.O.V.D.-
kamp mee te maken. De deel-
nemers aan vorige kampen 
hebben geen aansporing meer 
nodig. Die komen vast en ze-
ker weer! 

De J.O.V.D.'ers die tot nu toe 
niet tot de deelnemers be-
hoorden geven we een goede 
raad: kom dit jaar van 
25 Juli tot 2 Augustus naar 
Nijverdal en reserveer er  nil  
je vacantie al voor! 

Je zult er geen spijt van heb-
ben!! 

Nadere mededelingen volgen 
in de Driemaster. Tot ziens 
in Nijverdal!! 

ns. de Kampcommissie. 

RIEN BOOY. 
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JA 
4 

- .'ingres 1959 -, - a7<i te Amsterdam 

Reeds in januari 1950 werd de JOVD lid van de  World 

Federation  of  Liberal  and  Radical Youth  (WFLRY), de 

voorloper van het huidige IFLRY. 

Van dat moment af namen leden regelmatig deel aan 

WFLRY-activiteiten, waaronder veel congressen, in 

diverse landen. 

Het derde congres, dat in 1951 in Zwolle werd ge- 

houden, werd door 170 van de circa 350 JOVD-ers 

bezocht. Het aantal afdelingen was inmiddels ge- 

stegen tot 26. De heer  Drs. H.A. Korthals werd op 

dit twee dagen durende evenement het erelidmaat- 

schap aangeboden. 
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elingen was inmiddels ge-

Drs.  H.A. Korthals werd op 

evenement het erelidmaat- 

De congressen in de vijftiger jaren werden geken-

merk door een cabaret en een bal op zaterdagavond 

en een morgenwijding op zondag, voor de hervatting 

van de algemene vergadering. De deelnamekosten aan 

een congres voor een gewoon lid in die tijd bedroe-

gen ca. f10,--. 

De trekpaardenconferenties werden voor het eerst in 

de jaren '50 georganiseerd. Dit waren besprekingen 

tussen het Hoofdbestuur en leden die in afdelingen, 

commissies of districten een functie vervulden. 

DE JAREN '60 
Om ook sportief bezig te zijn werd er nog wel eens 

een voetbalwedstrijd tijdens een congres georgani-

seerd. Een bosloop behoorde ook regelmatig tot de 

mogelijkheden. Bij veel congressen werd een huis-

vestingscommissie in het leven geroepen om de deel-

nemers een onderdak te verschaffen bij particulieren. 
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Op verzoek van een aantal minder centraal gelegen 

afdelingen werd besloten over te gaan op congres-

spreiding: om het jaar werd een congres gehouden 

buiten de randstad. 

Evenals in de jaren '50 lag de leeftijd van de ge-

middelde congresganger dichter bij de dertig dan bij 

de twintig. In de loop der jaren is dit langzamer-

hand veranderd. 

Het cabaret op congressen is jarenlang zeer in trek 

geweest. Eenmaal is er zelfs een grammofoonplaat ge-

maakt, en wel van het Gouds ,JOVD-cabaret, met de ti-

tel Bah, zo zijn de liberalen'. De plaat werd in 

1965 uitgebracht bij het congres in 'De Gouden Wie-

ken' in Scheveningen. Het 'Gouds JOVD-cabaret' be-

stond uit twee dames en drie heren en stond onder 

leiding van Mieke Hage. 

umcongres 1964 in J{rasnapc 

Joven: Applaus voor Prof. mr. C 

Congres Leewvarden 

november 1960 

In de jaren '60 werden er dikwijls zomerweekeinden 

in Dalfsen gehouden, en wel in het conferentieoord 

'De Vechtstroom' 
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Het gebruikelijke bal van de vijftiger en zestiger 

jaren verdwijnt in 1972, wanneer wordt overgegaan op 

een Drive-in Show van Radio Luxemburg. 

qee 'Ifojj 
Van 

Nadat veel klachten het Hoofdbestuur hebben bereikt 

over de congresaccommodatie in voorafgaande jaren, 

kiest men in 1972 voor een hotel, 'De Paasberg' in 

Ede. 

JI Een congres in Staphorst november 1977 in Congres- 

ZO centrum 'Beugelen' bleek niet zon succes. Men sliep 
CII 

in een houten keet bij een manege. De JOVD-ers la-

gen boven, benenden stonden de paarden. Toen men te 

middernacht nog luidruchtig te keer ging kwam de 

dorpsveldwachter polshoogte nemen. Hij verzocht de 
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Organisatie de geluidssterkte wat te dempen. Het opgeluister 

was immers zondag en JOVD-proi 

Een aantal liberalen heeft nog op zondag op straat JOVD-ers ve 

gedanst niet de Staphorster jeugd. Dat bleek echter 
1980 

geen succes. enkele HB—leden 

Vakantieboerderij De Malle Mok in Sloten (Fries-

land) herbergde in juni 1978 het congres. De dames 

en heren JOVD-ers werden keurig gescheiden ruim 

100 mannelijke liberalen lagen 's avonds in rijen VAR/A 
veldbedden. Een enkel bed werd niet beslapen, daar 

het het reeds bezet was door een vogel , die waar- 

schijnlijk van de hitte uit de dakgoot was gevallen 

voetbalwedstrijd - "van links naar 
rechte": tijdens het con- Bart Lijd.-man 

gres te Sloten Robin Linschoten 
Robert de  Haze  

Winkelman 

In contrast 

congres in 

iedereen in 

eigen room- 

Op 24 maart 

gehouden in 

nemers bedr 

onder ander 

Arbeid en ni 

STATUTEN EN RE 
Menigeen herinnert zich nog de kussengevechten die Vanaf 1976 

daar plaatsvonden De vrouwelijke leden bleken statuten en 

zelfs geen velbed te hebben gekregen; zij moesten De jaarverg 

op de grond slapen die de vol] 

huishoudeli 

Het congres niet als thema 'Sport en politiek' werd ringe opdra 
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terkte wat te dempen. Het opgeluisterd door een voetbalwedstriju tussen VVD- 

en JOVD-prominenten. Deze werd jammerlijk door de  

eft  nog op zondag op straat JOVD-ers ver1oren 

ter jeugd. Dat bleek echter 
1980 

enkele EB—leden. 

alle Mok' in Sloten (Fries- 

1978 het congres. De dames 

n keurig gescheiden: ruim 
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"van links naar - 

rechts": 
Bart Lijdsman p -' 

Robin Linschoten 
Robert de  Haze = - 

Winkelman. 

- 
In contrast met het congres in Sloten vormde het 

congres in Motel Maastricht in november 1978, waar 

iedereen in keurige suites sliep, zeer chique, met 

eigen room-service, luxueuze badkamer,  etc.  

Op 24 maart 1979 werd het zesde lustrum van de JOVD 

gehouden in 'De Reehorst' te Ede. Het aantal deel-

nemers bedroeg ongeveer 600. Sprekers waren hier 

onder andere de heer Van Thijn van de Partij van de 

Arbeid en mevrouw Kappeyne van de Coppello. 

STATUTEN EN REGLEMENTEN 
nog de kussengevechten die i Vanaf 1976 kwamen op diverse congressen regelmatig de 

-ouwelijke leden bleken statuten en reglementen aan de orde. 

)ben gekregen; zij moesten De jaarvergadering van 1976 stelde een commissie in, 

die de volledige herziening van de statuten en het 

huishoudelijk reglement moetst voorbereiden. Geen ge- 

ia 'Sport en politiek' werd ringe opdracht. Waarom moest dit gebeuren? De JOVD 
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stem te gev 

Een uitvloe 

kleuren kaai 

ren stemboel 

In de zomer 

Breda. Voor 

luxueuze hol 

gaderen: de 

bleek gerinç 

bubbelbad. 

februari 1980 

Amersfoort 

was in 1949 opgericht voor 30 jaar (de wettelijke ter-

mijn) en om haar voortbestaan te verzekeren, was een 

statutenwijziging nodig. Maar wat was het geval? 

Het verenigingsrecht in het Burgerlijk Wetboek was in-

grijpend veranderd, zodat een totale herziening van de 

statuten en het huishoudelijk reglement nodig was. Een 

klus van vijf jaar. 

In 1978 werden op de algemene vergadering in Maas 

tricht de statuten vastgesteld. Belangrijke punten wa-

ren 

- de wijziging van het verenigingsjaar in het kalender-

jaar. 

- het besluit om de naam JOVD te houden en niet te ver-

anderen in Liberale Jongeren om zo de onafhankelijk-

heid te beklemtonen. 

- een nieuwe regeling voor de Verenigingsraad, wat in-

hield dat afgevaardigden van afdelingen per provin-

cie een aantal leden konden kiezen. 

In 1980 werd op het zomercongres te Breda een splinter-

nieuw reglement van orde voor de algemene vergadering 

vastgesteld. De herziening van het huishoudelijk regle-

ment zouden maar liefst drie algemene vergaderingen in 

1980 en 1981 kosten. Een enorme discussie brak los o-

ver de vraag of afdelingen openbare uitspraken over 

nationale of internationale zaken zouden mogen doen. 

Dit zonder goedkeuring vooraf van het hoofdbestuur. 

De goedkeuring werd na heftige debatten inderdaad af-

geschaft en vervangen door een verplichting, die in-

hield dat onduidelijkheid over het landelijk standpunt 

vermeden moest worden. Een ander standpunt was het al 

dan niet opnemen van de onverenigbaarheid van partij-

politieke en hoofdbestuursfuncties, zoals die in de 

resolutie Onafhankelijkheid werden genoemd. Het be-

sluit was tenslotte: niet doen. 

In 1981 werden de model-reglementen voor afdelingen 

en districten zonder veel discussie vastgesteld. Een 
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doen. 

eglementen voor afdelingen 

I discussie vastgesteld. Een  

ander besluit was de afdelingen per vijf leden één 

stem te geven voor de algemene ledenvergaderingen. 

Een uitvloeisel hiervan is het stemsysteem met drie 

kleuren kaarten als stembriefjes en dan ook drie kleu-

ren stemboekjes, voor het geval dat... 

In de zomer van 1980 congresseerde de JOVD in Motel 

Breda. Voor de meeste congresgangers bleek het 

luxueuze hotel té comfortabel om nog verder te ver-

gaderen: de belangstelling voor resolutie en moties 

bleek geringer dan die voor sauna, zonnebank en het 

bubbelbad. 

februari 1980 

Amersfoort 

Over het congres in Alkmaar in juni 1982, waar men 

voor de eerste keer met de nieuwe congresopzet 

werkte (werkgroepen, zodat niet alles plenair be-

handeld hoeft te worden), gaat een aardig verhaal. 

Twee meisjes die bij een huis aanbelden (voor on-

derdak) kregen van twee buitenlandse vrouwen aan de 

deur te horen: 'No, no, we  ordered two  gentlemen) 

En de JOVD-sters hebben toen maar in de auto over-

nacht......... 
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HOOfdbestuan van de Jo•  
Nw. Zijde Voorbana1 1012 TSTD 28 

Dames en Heren, 

Omdat ik geheel bij verre: 
Ontving op het moment , dat helaas definitief p waren brief o  

In de eerste plaats mijn 
h Ik ken mij niet 

herinneren hebben ontvan 
teken ont gen ik voelde 

vangt van  een  sue  
Ik haast mij u  al, orgeni; standig uw 

1983 toe te wensen 
Dat de J.O.VD een nuttige steeds dUidelijker te merken 
De tel van 

oudvoorzitt 
a langzamerhand kwijt  

geraj t. 
 

Met een enkele 
Uitschiet m: ven J O•V.D_verkl er 

voorzitter d en i 
mijn fractie doorkruisen.  op 

Helaas 
ben ik ie laatste tijd de regelaatjg 

Persoonli uw bestaan jke o; , maar m ken ik Perso isschien kon 
en zelfs onlijk op enkele i O Plezieri afdelingen Wijze terug

ge  
Z  

Kortom: het ga 
U 

allen goed. 5, nog Wel aan het Binnenhof.  

Met vriendelijke groei I 

1982 

Hoofdbestuur en 

secretariaat-

medewerkster 

ME 

H 
a 

H 

H 
U 

a 
a 

H 
0 
0 
a 

a 
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VOORZITTERS ONAFHANKEij 
In de loop va 

01. W.J. de Blaey 1949 

02. drs. J.G.Th. Linssen 1949 - 1950 

03. F. van Gelder 1950 - 1951 

04. drs. E. Nordlohne 1951 - 1952 

05. Dr. H.J. Roethof  1952 - 1956 

06. H.H. Jacobse 1956 - 1959 

07. E.T. Hoven  1959 - 1961 

08. M.D. de Bruijne 1961 - 1962 

09. drs. E. Nypels 1962 - 1964 

10. R.W.A. Heyting 1964 - 1965 

11. H. Wiegel  1965 - 1966 

12. G. van de Meer 1966 - 1967 

13. H. Bosma  1967 - 1969 

14. drs. D.J.D. Dees 1969 - 1971 

15. D.N.M. van  Wees  1971 - 1973 

16. R.W.N.M. Lantain 1973 - 1974 

17. drs. E.H.T.M. Nijpels 1974 - 1975 

18, J.W. Renikes 1975 - 1977 

19.  drs. G.M. de Vries 1977 - 1978 

20.  Mr. F. de Grave 1978 - 1980 

21.  Mr. R.A.E. de Haze Winkelman 1980 - 1981 

22.  R. Houwing 1981 - 1982 

23.  E. Brinckniann 1982 - 1983 

24.  H. Vermeer 1983 - 
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Winkelman 

1949 

1949 - 1950 

1950 - 1951 

1951 - 1952 

1952 - 1956 

1956 - 1959 

1959 - 1961 

1961 - 1962 

1962 - 1964 

1964 - 1965 

1965 - 1966 

1966 - 1967 

1967 - 1969 

1969 - 1971 

1971 - 1973 

1973 - 1974 

1974 - 1975 

1975 - 1977 

1977 - 1978 

1978 - 1980 

1980 - 1981 

1981 - 1982 

1982 - 1983 

1983 - 

In de loop van de JOVD-geschiedenis keren de dis-

cussies over haar onafhankelijke positie regelmatig 

terug. Waar komt de keuze voor een onafhankelijke 

jongerenorganisatie vandaan? Waarom levert zij voer 

voor discussie op? 

VERANKERING IN BEGINSELEN 
Bij de oprichting van de JOVD werd heel bewust ge-

kozen voor een onafhankelijke jongerenorganisatie. 

De achtergrond van deze keuze was even simpel als 

principieel: zij lag verankerd in de beginselen. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid konden het beste 

worden geleerd door zelfstandig te werken. Ook 

speelde de gedachte mee dat jongeren onder elkaar 

veel gemakkelijker tot politieke discussies zouden 

komen. Een omgeving met oudere, deskundige personen 

zou nogal belemmerend kunnen werken. 

Het niet aangaan van een binding met een politieke 

partij had wel enige consequenties. Ten eerste koh 

de JOVD zich niet bewegen op het terrein van de 

praktische politiek. Dit was bij uitstek een taak 

van de politieke partijen. Ten tweede kon er geen 

gebruik worden gemaakt van een landelijk partij-ap-

paraat, van vergaderruimten, e.d. Ten derde moest 

de JOVD zelf voor de centen zorgen. Dit zou ver-

schrikkelijk moeilijk blijken te zijn. Een struc-

tureel gebrek aan geld zou veel werk jaren en jaren 

remmen. 

Dat de JUlIO contact zocht met de geestverwante li-

berale partij, de Volkspartij voor Vrijheid en 

Democratie, sprak vanzelf. De intensiteit en harte-

lijkheid zou, net als een barometer, op en neer 

gaan. In het algemeen kan van de contacten met de 

VVD gezegd worden: kritisch, soms scherp kritisch, 
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maar wel loyaal. Het ging en gaat tenslotte om weekends geo 

niets minder dan de zorg om de verbreiding van het gebied was H 

liberalisme, dragen door 

verschijnend nend 

OPMERKELIJKE GEBEURTENISSEN den geuit. 

De verstandhouding met de landelijke VVD-top is 

lange tijd niet optimaal geweest. Dit was al zo 
Dr. Nordlohi 

vanaf het begin. Ons lid van verdienste en voorzit- 
tot uitwisse 

ter van 1951 tot 1952 Dr. Edgar Nordlohne blikte 
beeld hierva 

als volgt terug: 'Ik herinner mij vooral de kille 
stuur van de 

verhouding tussen de VVD en de JOVD. Bij de VVD wa- hoofdbestuur 

ren Oud en Van Riel de grote mannen. Zij hadden 
brief lag in 

weinig sympathie voor elkaar, maar waren wel altijd 
ver het gebr 

eensgezind tegen iedereen die graag over liberale 
Door de open 

politiek wilde meedenken. De beide heren hadden 
de JOVD onde 

hun werkterrein onderling verdeeld: Oud koos de 
opening te ni 

patituur en speelde de eerste viool, Van Riel mocht Dit niet het 

de tweede viool spelen, als hij maar in de maat toekomst. De 

bleef. Oud deed de Tweede Kamer, Van Riel bemoeide het hoofdbes 

zich met het provinciaal werk en de Eerste Kamer een delegati 

Liberale politiek was voor Oud de politiek zoals delegatie zo 

hij die zelf bedreef. Slechts hoogst zeiden was die + de organis 

politiek theoretisch of filosofisch onderbouwd. Van + de te volg 

Riel leek vooral gedreven door angst, angst voor gen voor d 

lichamen aantasting van zijn positie, angst voor materieel 

verlies, angst voor het communisme. Zij vonden bei- 
+ het bepale 

den dat het bedrijven van politiek bestond uit het huidige ma 

ageren van enkele heren in de hoofdstad om invloed 

uit te oefenen op het landsbestuur Het hoofdbes 

Deze sfeer heeft de JOVD-leiding niet gelegen. Po- beginsel. He 

gingen tot contact, tot uitwisseling van gedachten leverden in 

leidden tot niets. De JOVD moest dus op eigen eigenlijk vo 

kracht proberen het liberale gedachtengoed te yin- Samengevat: 

den, te verdiepen en te verbreiden. Daarvoor werden L een veelzi 

studiegroepen gevormd en landelijke en regionale lende lage 

in de part 
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erinner mij vooral de kille  

VD  en de JOVD. Bij de VVD Wa-

grote mannen. Zij hadden 

elkaar, maar waren wel altijd 
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en. De beide heren hadden 

ing verdeeld: Oud koos de 

eerste viool, Van Riel mocht 

als hij maar in de maat 

ede Kamer, Van Riel bemoeide 
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voor Oud de politiek zoals 

Slechts hoogst zelden was die 

f filosofisch onderbouwd. Van 

ven door angst, angst voor 

sitie, angst voor materieel 

t communisme. Zij vonden bei-

van politiek bestond uit het 

n in de hoofdstad om invloed 

landsbestuur ........  

VD-leiding niet gelegen. Po-

t uitwisseling van gedachten 

JOVD moest dus op eigen 

berale gedachtengoed te  vin-

e  verbreiden. Daarvoor werden 

en landelijke en regionale 

ring en gaat tenslotte om 

rg om de verbreiding van het 

weekends georganiseerd. De drijvende kracht op dit 

gebied was Hein Roethof, Danzij de Driemaster, ge-

dragen door Gert Stempher, was er een regelmatig 

verschijnend blad, waarin de gedachten konden wor-

den geuit. 

Dr. Nordlohne schreef over 'pogingen tot contact, 

tot uitwisseling van gedachten.' Een duidelijk voor-

beeld hiervan is de open brief, die het hoofdbe-

stuur van de JOVD op 16 juni 1954 stuurde aan het 

hoofdbestuur van de VVD. De achtergrond van deze 

brief lag in de lang sluimerende teleurstelling o-

ver het gebrek aan sociale bewogenheid bij de VVD. 

Door de open brief probeerde het hoofdbestuur van 

de JOVD onderleiding van Dr.Mr. Hein Roethof een 

opening te maken om veranderingen aan te brengen. 

Dit met het oog op de liberale zaak in de naaste 

toekomst. De JOVD nodigde door middel van de brief 

het hoofdbestuur van de VVD uit om uit haar midden 

een delegatie te benoemen, die samen met een JOVD-

delegatie zou spreken over: 

+ de organisatie van het partij-apparaat 

+ de te volgen gedragslijn bij de kandidaatstellin-

gen voor de verkiezingen van vertegenwoordigende 

lichamen 

+ het bepalen van een standpunt naar aanleiding van 

huidige maatschappelijke situaties 

Het hoofdbestuur van de VVD aanvaardde de brief in 

beginsel. Het zou tot gesprekken komen, maar die 

leverden in concreto niets op. Waar streed de JOVD 

eigenlijk voor? 

Samengevat: 

Leen veelzijdiger weerspiegeling van de verschil-

lende lagen van de bevolking in leidende posities 

in de partij en de fracties 
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2.een liberaal perspectief op de toekomst bieden, 

met andere woorden een gedachtengang ontwikkelen 

en formuleren, waarbij het sociale element onder-

streept diende te worden. 

3. het vat krijgen op de hoger ontwikkelde arbei-

ders én maatregelen nemen om verlies tegen te 

gaan van groepen, die van oudsher liberaal stem-

den: de middenstanders en de nieuwe middenstand. 

Deze 'strijdpunten' zouden nog lang actueel blij-

ven. Pas onder leiding van Hans Wiegel zou de VVD 

die doorbraak maken tot een echte volkspartij. Maar 

voor het zover was zou er nog heel wat water door 

de Rijn stromen. 

Dat bleek wel uit het commentaar over de verkie-

zingsnederlaag van de VVD in 1962, door de toenma-

lige JOVD-voorzitter Mattie de Bruyne: 'Er is tot 

nu toe veel te weinig gedaan om ook werknemers in 

de VVD te krijgen. De VVD is aan haar beginsel een 

goed sociaal program verplicht' . De maatschappelij-

ke doorbraak liet nog op zich wachten, waardoor er 

meer dan genoeg werk aan de winkel was voor de 

JOVD. 

Door het oprichten van het geschrift 'Liberaal 

Reveil' hoopten de initiatiefnemers uit de JOV[i een 

onafhankelijk discussie- en studie-orgaan leven in 

te blazen. Dit om ook invloed uit te oefenen op de 

politieke koers van de VVD. Volgens Roethof (in de 

juni-Driemaster van 1967) werkte de VVD in het be-

gin tegen de tot standkoniing van Liberaal Reveil. 

Men was bevreesd voor ontaarding in rebellie in 

eigen kring. Mede door gebrek aan middelen lukte 

het niet om onafhankelijk te blijven, zodat Libe-

raal Reveil toch onder invloed van de VVD kwam te 

staan. 

EN NIEUW SEIZOI 
Een nieuw libera 

Dr Zomer oroedt ten einde. De ve,eantierlansoen zijn 01 
Een nieuw jaar van Werken breekt aan. 
Werken heeft zin, wanneer snee anderen tot  ant  steekt. 
voor materiële dingen, maar nok voor geestelijke Zaken. 

Zen kan alleen zijn brood verdienen, wanneer men iets 
n ander waardrert. Men verricht nr geestelijk gebied 

iets zinvols, wanneer de ontwikkelde gedachten anderen t 

Meningsuiting om moor iets te zeggen" is waardeloos. 
gekropt gemoed luchten hergeeft de spreker of schrijver 
zijn evenwicht maar beoogt veelal voer een  under  niet  fl 
hij wat aan heeft. 
Een aantal jongeren heeft onlangs de hoeren bij elkaar 
en een stichting opgericht, die de naam draagt van Lik 

De stichting gaat pabliecren. Er sijo verschillende rIp 
Wordt evenwel stelselmatig gewerkt, eerst het een, dan le 
en niet alles tegelijk. 
Nsmmer één wordt een tijdschrift, dat eens per kwartaal 
misschien mei  hurler  taosenroos verschijnen aal. Wat is 
van dit tijdschrift? 
De naam wijst de weg: liberaal révetl Wil zeggen: libcraa 
hen. Hel tijdschrift Cal artikelen brengen die gevoelens 
iingen brhrlsen, die ontwaakt Zijn  oil  een liberale gezind 
Wol opbloeit  nit  een liberaal hart en uit een liberale geest 
uitdrukking smogeljkheid vinden iso dit tijdschrift.  De  so  
tijdsduur tassen  dc  opvolgende verschijningsdata is een  so  
dat de oprichters cnn de Stichting Liberaal réveil", die 
tijdschrift dezelfde naam hebben gegeven, vooral datges 
Publiceren, wat vermoedelijk Ook voor wol langere tijd 
cal hekben. 
Het tijdschrift belooft derhalve geen doublure te worden 
liberaal den- of weekblad. En De Driemaster dna?  
Dc  Driemaster is naar mijn mening ren orgaan visa jonj 
besetemd voor jongeren. Dit betekent,  tat  De Driemaster 
del is lot meningsvorming onder jungeecncn een gelrgenh 
san de leden der J.O.V.D., om han gedachten ie ordenen c 
pier te eden. 
Dit is op zich zelf reeds cce zaak van gewicht, omdat  eel  
schrijven heel wat moeilijker is, don een artikel afbrelc 
thcllsehe deejsees zijn er minder dan aaslyaerende denker 
Maar bet doel blijft beperkt. Liberaal réveil" heeft een 
reikend doel. Het moge dan opgericht zijn door een aantal 
muar het beoogt meningsvorming onder allen in Nederl 
polttiek-veijotnntg gcörientecré zijn. 
Misschien svore bet gewenst geweest, wanneer  dc  libero 
zelf non orgaan had opgericht. Men kan evenwel ook  eel  
het juist goed is, wanneer  son  orgaan los van een par 
Immers, no staat men nb acbejver vrijer tegenover hei 
laten van de pnrtij. 
Het _Liberaal réveil" to ce niet, om de partij onoangennan 
Het is er, om non de frisse liberale, vooruitstrevende p 

a ee  spreekbois Ie geven. Wanneer deze speel slaagt, en 
meningen geuit entlen warden die bet overwegen waard 
daarvan ongetwijfeld invloed nitgaan op de houding der 
noten in de vertegenwoordigende lichamen. 
Wie  darn  aan het Liberaal réveil" mede? Hierusder volg 
van nnmcn der rcdaeliel,deni allen bekenden in de J.O.V.I 
omdat zij In snor kring bij verschillende gelegenheden vo 
ten hebben gehouden, hetzij Omdat zij beoloecnde functies  

Zeven jaar 1 

nomen. Het 

gericht. Dit 

namelijk de 

van het voor 

kringen. Het 

eerder dan 1 

zingen) bije 

jongeren de 

gedaan kon w 
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Lief op de toekomst bieden, NIEUW SEIZOEN EN EEN NIEUW GELUID 
n gedachtengang ontwikkelen 

ij het sociale element onder- Een nieuw liberaal geschrift vraagt de aandacht 
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ie van oudsher liberaal stem- 
Meningsuiting om maar iets te zeggen" is waardeloos, Een op- 
geiaropt gemoed luchten hergeeft de spreker af schrijver wellicht 
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een spreekbalu Ir geven. Wanneer door opzet slaagt, en geregeld Adres: 
useniugen geuit zullen worden die bet overwegen waard zijn, zal 
daarvan ongetwijfeld invloed uitgaan op do houding der partijge-
noten in de vertegenwoordigende liObsmeu. Woonplaats: ................... 

het geschrift 'Liberaal Wiedoemo aa. het d.L:zirésil mede? Hieronder volgt do lijni 
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?- en studie-orgaan leven in  

invloed uit te oefenen op de Zeven jaar later werd er een volgend initiatief ge- 

VVD. Volgens Roethof (in de nomen. Het 'Liberaal Democratisch Centrum' werd op- 

7) werkte de VVD in het be- gericht. Dit L.D.C. vond zijn oorsprong in stilte, 

namelijk de stilte die na de verkiezingsnederlagen oniing van Liberaal Reveil. 

)ntaarding in rebellie in van het voorjaar 1962 heerste in officiële VVD- 

gebrek aan middelen lukte kringen. Het hoofdbestuur oordeelde het niet nodig 

ijk te blijven, zodat Libe- eerder dan 14 september (vier maanden na de verkie- 

zingen) bijeen te komen. In juni 1962 staken enkele invloed van de VVD kwam te 
jongeren de hoofden bij elkaar om te bezien, wat er 

gedaan kon worden om van de VVD weer te maken dat- 



gene, wat de oprichters in 1948 voor ogen stond, Verhouding V. 
namelijk 'een sterk progressief gezinde partij, ter sprake ten 

die  alien  omvat, voor wie de geestelijke vrijheid 
Gsa e vraag Ik Uw aandacht 1.1 kel , 

Dm5 

primair is, de sociale gerechtigheid plicht en die 
houding tussen JOVD en VVD. 

blad van een schuchtere, maar 

0fl tv 

voor  
v... 

het economische leven niet willen verstarren in het 
me 

ttemm 
 schrandere  stammer  in 

de Driemaster" een februari  ii. 
a h, 
dig  

het volgende. loze, 

keurslijf van een socialistische dogmatiek die ij Tzst  

uiteindelijk in het staats-absolutisme moet eindi- 

heeft,  
bloemde propaganda, die daarin 
wordtgemaakt voozdo VVD. Nu 

ten 
mal, 

ben ik niet de eerst en zal ook ik h 

gen' , aldus Mr. D .U. Stikker. 
niet de laatste zijn, die als JOVDer 
klaagt over al dan niet vermeende m
invloed 

zich 

van de VVD in onze oega- loozi 

Het Liberaal Democratisch Centrum wend  op 23 juni 000 mijn goede gezindheid nd n 
aan te geven meen ik wel te  mu-  rhyt 

1962 gesticht als een vereniging van VVD-ers.  Lan-  gen stellen, dat ik van onverdacht roep 
liberalen huize ben, gezien mijn  dad  

delijk opgezet met afdelingen (werkgroepen) en over 
lidmaatschap v. d. JOVD Cm lief- 
de bloeiende) en van do VVD, d-  

tielu 
ons 

voor het maatschappelijk leven In Men 

het hele land verspreid. Door studie, overleg en ons land toch zo nuttige vereniging. de 
Op het laatste congres is de ver- 

voorlichting zou het LDC kunnen bijdragen aan de 
houding  JOVE—VVD weer in het 
middelpunt van de belangstelling 

gen( 
acht 

komen te staan en een zeer voor- Voel 
meningsvorming in liberale kring en deze menings- aanstaandld vand VVD achtte  

vorming stimuleren. 

het zelfs nodig, gezien het hoog op 
laaien der hartstochten, in de ver- 
gaderizsg te verklaren; dat de VVD 

van 
te k 
- 

Het Het LDC beschouwde het liberalisme als het zout der 

politieke aarde. Het wilde een nieuwe bezinning, van hun 

want .......als de VVU te weinig smaak geeft, tot voort 

waarmee zal Nederlands staatkunde dan gezouten wor- zou de z 

den? (Uit: Nieuwe wegen van het LDL 1963). drang kui 

Het LDC zou inderdaad bijdragen aan de meningsvor- (afgevaai 

ming en vernieuwing van de VVD. Wat ook heel be- in, waar 

langrijk was: zij stimuleerde meer reden tot een ongewens' 

grotere inbreng, invloed op het partijgebeuren. ganiserei 

INTERNE PERIKELEN enige po 

motie wei 

In de SJOVD zelf kwam de onafhankelijkheid meerdere 

malen ter discussie. Wat waren nu karakteristieke 2. Onderstad 

gebeurtenissen? het uits 

stemmen 

1. Op het najaarscongres (25 en 26 oktober te As- 

sen) in 1958 ontvouwde de afgevaardigde van Am- 3. Na een ai 

sterdam Erwin Nypels een aantal bezwaren tegen najaarsc 

het feit dat twee hoofdbestuursleden meegewerkt Arnhem) 

hadden aan een VVD-activiteit. De desbetreffen- aan de fi 

de hoofdbestuursleden hadden, niet uit hoofde 
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in 1948 voor ogen stond, 

gressief gezinde partij, 

ie de geestelijke vrijheid 

gerechtigheid plicht en die 

tiet willen verstarren in het 

listische dogmatiek, die 

jats-absolutisme moet eindi- 

;i kker. 

ch Centrum werd op 23 juni 

'ereniging van VVD-ers. Lan- 

lingen (werkgroepen) en over 

I. Door studie, overleg en 

C kunnen bijdragen aan de  

ale  kring en deze menings- 

liberalisme als het zout der 

]de een nieuwe bezinning, 

te weinig smaak geeft, 

staatkunde dan gezouten wor-

van het LOL 1963). 

ijdragen aan de meningsvor-

de VVD. Wat ook heel be-

leerde meer reden tot een 

d op het partijgebeuren. 

onafhankelijkheid meerdere 

.t waren nu karakteristieke 

5 (25 en 26 oktober te As-

de de afgevaardigde van Am-

een aantal bezwaren tegen 

ofdbestuursleden meegewerkt 

ctiviteit. De desbetreffen-

n hadden, niet uit hoofde 

Verhouding V.V.D. en opnieuw 
ter sprake ten aanzien van de JOVD geen en- doelende op de JOVD )radlouitzen- 
Gaarne vraag Ik 13w aandacht voor hel usurpatoriseh gevoel koesterde, ding van 20 februari). 

het volgende wat betreft de ver- Deze uitspraak werd met applaus Onze landelijke voorzitter corn- 
hooding  tussen JOVDen VVD. ontvangen. geerde deze verspreking gelukkig 
Naar aanleiding van het dagboek- Voor de buitenstaander en vooral onmiddellijk, maar het zou beter 
blad van een schuchtere, maar voor de politieke buitenstaander, geweest zijn  dear  woorden van het 
niettemin schrandere stemmer in ie liet daarom wel zeer merkwaar- bandje geschrapt te hebben, waar 
de Driemaster" van februari jl.  dig  in de laatste ,,Deïrmaster" te ze op waren opgenomen. En al zou 
het volgende, leren: Stemt daarom fier lijst vier, spreker in kwestie het woord on- 

Wat mij in dit artikel onaange- Lijst vier) Lijst vier) Lijst vier)))" 
ce" roet in bezittelijke, maar in pa- 

naam getroffen heeft, is de over- Ten eerste acht ik dergelijke gre- 
ironiserende am hebben gebruikt, 

bloemde propaganda, die daarin ten in era studieorgaan ten enen- 
don nog meen ik te mogen stellen, 

wordt gemaakt voor de VVD. Na  male  misplaatst, ten tweeds acht 
dat, met alle respect en waardering 

ben ik niet de eerste en  sal  Ook ik het van een in ideologisch op- 
voor de ondervoorzitter van de 

niet niet de laatste zijn, die als JOVDer zicht de VVD zeer nastaaado, maar 
VVD, de JOVD met een  patronise-
ren niet gebaat is. 

over al dan niet vermeende 
invloed van de VVD in onze ergo- 

in organisatorische zin volkomen 
loseijnsie Organisatie, onjuist pro- Oelakig staat hier weer tegenover, 

aioatie. pagansla voor de VVD te maken in dat het interview met enkele 

Om mijn goede gezindheid in dezen haar orgaan; en ten derde geeft dit JOVD-leden in 't Handelsblad van 

aan te geven, meen ik wel te ms- ehytmisch geschreeuw met zes uit- 20 februari, niets aan duidelijkheid 

gen stellen, dat ik von onverdacht roeptekens mij onaangename ge- te wensen overlaat waar het de 

liberalen huize ben, genen mijn dachten aan perioden in ons polo- Plaats 55n de JOVD naast de VVD 

lidmaatschap v. d. JOVD (in lief-  liege  leven, die gelukkig ver achter betreft. 

de bloeiende) en van de VVD, deze ons liggen. Ik mag de redactie van de Drie- 
voor het maatschappelijk leven in Men versta mij niet mis; ik lees master" tot slot uitnodigen In het 
ons land toch zo nuttige vereniging. de propaganda voor de VVD in vrersig de propaganda voor de 

Op het laatste congres is de ver- Vrijheid en Democratie" met groot VVD  seer  te laten aan Vrijheid 

houding JOVD—VVD weer In het genoegen, maar in de Driemaster" en Oemooratie ende Driemaster' 
te 

middelpunt von de belangstelling acht ik ze misplaatst. gebruiken voor informatieve ar- 

komen te staan en een zeer voor- Voor de buitenstaander is het 
L. J. VRIJMAN aanstaand lid  nun  de VVD achtte eveneens vreemd een verspreking 

het zelfs nodig, gezien het hoog op- van de ondervoorzitter van de VVD 
laaien dec hartstochten, in de ver- te haren, waar deze spreekt van 
gadering te verklaren; dat de VVD .,onze jongerenorganisatie,,.,", LIlT D2EMSTEZ  

van hun functie, zitting genomen in het Comité 

tot voorbereiding van een VVD-dag. Dit gedrag 

zou de zelfstandigheid van de JOVD in het ge-

drang kunnen laten komen. Hierop diende Randoe 

(afgevaardigde van de JOVD-Amsterdam) een motie 

in, waarin tot uitdrukking werd gebracht dat het 

ongewenst is, dat de JOVD deelneemt aan het or-

ganiseren van demonstratieve bijeenkomsten van 

enige politieke partij. Voor de liefhebbers: de 

motie werd verworpen met 14 tegen 43 stemmen. 

2. Onderstaande tekst geeft weer hoe een discussie over 

het uitspreken van een politieke voorkeur (de VVD-

stemmen) kon verlopen. 

3. Na een aanvankelijk rustig verloop gonsde het 

najaarscongres in 1961 (11 en 12 november te 

Arnhem) ineens in volle hevigheid. Wat was er 

aan de hand? Bij het punt 'het hoofdbestuursbe- 
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leid' werd de volgende motie ingediend: 

'De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 

in algemene ledenvergadering te Arhem bijeen, 

enz. enz. 

overwegende 

dat in het verleden de goede verhoudingen tussen 

de VVD en de JOVD door misverstanden onnodig 

zijn verstoord, spreekt als haar mening uit: 

dat de JOVD als onafhankelijke organisatie des-

gevraagd in de toekomst loyaal haar medewerking 

zal geven aan manifestaties, van liberale orga-

nisaties; 

deze loyale medewerking houdt in, dat bestuurs-

leden of leden van de JOVD officieel zitting ne-

men in voorbereidingscommissies, e.d. 

en gaat over tot de orde van de dag.' 

(Hoogendijk, F.A.) 

(Aangenomen met 48 stemmen vóór, 25 tegen en 2 

onthoudingen). 

Deze motie veroorzaakte een lawine aan sprekers 

en voorstellen. Toen de motie aangenomen bleek 

te zijn, brak er paniek uit bij het hoofdbe-

stuur: de motie was voor velen onaanvaardbaar 

De ene schorsing volgde na de andere beraadsla-

ging. Na eindeloos gepraat werd een voorstel 

van het hoofdbestuur aangenomen: nader beraad 

over de consequenties van de motie Hoogendijk 

3. zou volgen. Dat dit muisje nog een staartje 

had, lag voor de hand: discussies in de Drie-

master, de Trekpaardenconferentie,  etc.  De zaak 

werd in den minne geschikt doordat Hoogendijk 

accoord ging met een hoofdbestuursverklaring. 

Kanttekeningen bij 
De onduidelijke houding di 

De schier anbeuehrijfelijke verwarring, welke de motie van FeC 
lijk op het laatste jaareeogres veewekte, heeft mij nonratig a, 
toen grijpen om to trachten enig licht in deze kwestie to brenger 

slim niet de deur in huis te vellen, het beroep van de vosestan 
,latnten, waarbij naarstig weed gegrepen naar artikel  3, -b  4, 
lerl'dk stant het instellen von studie- en adviescommissies en 
werken meten het verlenen van steun aan organisaties en instelt 
ren verwante beginselen uitgaan", is prineleiëel fout, went  hire  
zlleen één der middelen aangegeven, waarmede  het dooi knn  woe  
Del doel staat in artikel 2 co luidt, ,,De vereniging heeft ten de  
under  in kennis to brengen met en to doordringen van de verani 
heden, welke het staatsburgerschap hun oplegt, hen daarbij in In 
voseirhtend omtrent de vrijzinnig-politieke beginselen, zonder 
vorming in ruimere zin to verwaaeloeen". Hiermede is duidelj 
der oegasisatir aangegeven, tij heeft een educatief karakter. 

De omschrijving van dit doet op dat ook in V.VD.-krie 
deze wijze onze het gevolg van  dc  deert, blijkt wel daaruit 
houding, welke do geestelijke vaders aanstaande VVD-ere 
van de S.O.V.D. ten opzichte van bet naarvoren hebben gem,
karakter V.D. organisatie hebben afhankelijke mening de 
mgenomen. Tot die geestelijke vu- op prijs te stellen, ook  
dare  behoorde de VVD-Jongeren- drrgelijke mening kritici 
carasntssie, wier voorzitter, de bui- fioiële partijpolitiek kun 
dige Haagse wethouder, de beer dek. Dit kon de J.O.V.D. 
a . Darm eijrr duidelijk uiteen- ze een onafhankelijke or 
zeil 

 
e
w 

op de oprichtiagivergadrring en duo niet mes behoeft 
van 26 februari 1949 in Den Haag, ren met de officiële partl 
dat de J.O.V.D. geen politieke rEa- Deze onafhankelijkheid 
risotto is in de geest van een  politic-  mede, dat de J.O.Vi1 no 
ha partij, maar een studiebezinning,- met de V.V.D. kan gaan 
en contactcentrum voor vrijzinnig- ken, dot de buitenwacht 
Politieke jongeren, waaronder niet gaat opvatten, dot de 
behoren te worden verstaan alleen deel van bet partijmek 
degenen, die zich al definitief hij Dat „, elc,hts recht

om  sla V.V.D. hebben aangesloten,  mane  hankelijkhnid betekenen juist ook al diegenen, die wel ver- feite geen enkele reële 
len voor de vrijzinnig-politieke be- hebben. Dit jeatote zo, 
gmoelen, maar bon Politieke keuze k hi  in strijd 
nog niet definitief hebben gemaakt. bedoelingen der geesteij 

vaders en oprirhters-be 

Zelfstaezdige di. r0di  allen lid 

jongerenorganisatie Daarom acht ik mijn al 
Dat was Ook de reden, waarom de  dens  het congres, dat de 
V.V.D. voorotandatar was van ee' i 04]k in feite in strijd 
zelfs tandige jongerenorganisatie los arakter eis het doet d 
van de partij en niet van een jonge-  joist, min ste wanneer 
—organisatie binnen de partij, van de uiterste oonseq, 
welke ecn direct iidmootzchsp van vaardf, dat lsyaie mede, 
de Partij met zich medebrengt. eens ban inhouden m 
D hoe fd d h D van de O.V.D.J. als gs

Stmph d kt dt nht t het VVDp tim h eini 

nummer van De Drirmastcr"  ate  zijn aspecten. 
volgt Oit l De J.O.V.D. wil de lange- De onderscheiding J.O  
eon  nl. niet persen ie, een politiek VVD-er  coo  hierdoor 
knuesbjf. Zij wil in de  carafe  plaats worden , dat de  JOVE  
belangstelling voor de Politieke trekkelijkheid  coo  gaat 
vraagstukken wekken. Zij wil deze voor hen, die buis poli, 
Vraagstukken bestuderen, baspre- nog niet hebben bepaald 
ken en doorgronden, opdat de jon- van de J.O.V.D. en  VI  
geren later in staat zullen zijn, zelf- Trouwens, de niet  germ  
standig een oordeel  hi  erover te ver- heid van meer dan 1/3 di 
men", uitgebracht tegen de mi 
Betekent dat, dat de J.O.V.D. niet stremt  dal wel duideliji 
aan politiek" moet doen? Integen- ligtekent het bovenataan, 
deel '3e jazejijha terugkerende eeaO- geen samenwerking met 
luttee geven zon, dat de J.O.V.D. wei moet hebben? Integende 
degelijk als vrucht hare,- studies den met de VVD., niet 
Politieke uitspraken doet. Dat men partij, maar wet als ren 

4. De jaren 

roerige 

het mit 

mité dat 

zaten ve 

ers Nype 
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ide motie ingediend: 

atie Vrijheid en Democratie 

gadering te Arhem bijeen, 

de goede verhoudingen tussen 

or misverstanden onnodig 

ekt als haar mening uit: 

'hankelijke organisatie des-

imst loyaal haar medewerking 

staties, van liberale orga- 

:ing houdt in, dat bestuurs- 

Ie JOVD officieel zitting ne- 

Jscommissies, e.d. 

orde van de dag.' 

temmen vóór, 25 tegen en 2 

ikte een lawine aan sprekers 

de motie aangenomen bleek 

hek uit bij het hoofdbe-

voor velen onaanvaardbaar 

gde na de andere beraadsla-

epraat werd een voorstel 

aangenomen: nader beraad 

s van de motie Hoogendijk 

muisje nog een staartje  

id:  discussies in de Drie- 

Jenconferentie,  etc.  De zaak 

?schikt doordat Hoogendijk 

1 hoofdbestuursverklaring. 

Kanttekeningen bi] de fameuze motie Hoogendijk 
De onduidelijke houding derJ. 0,  VD. tub.  de V. V.D. heeft storend gewerkt 

Do schier enbesohesifelijke verwarring, welke de motie van griep bogen- stoelende op dezelfde ideologie, kun- der J.O.V.D. en mitsdien voor het 
dijk op het laatste inareossarcu verwekte, heeft mij naarstig naar de pete een niet eeuw genoeg zijn. Maae dit Hoofdbestuur onuttvoerbaer, Zij  
mien  grijpen om te trachten enig licht in  dear  kwestie ie brengen, geldt ook voor de benden met de behelst bovendien een positieve up- 
Om met de deur In huis te vallen: het hereep van de voorstanders op de  liberate  studentenverenigingen. dracht, welke de betrokken buufd- 
stemless, -

bij
— nerd  gegrepen onar artikel 2, sub 4, waarm let- D banden et d V.V.D. bestuursleden voor geweten505nflio- 

terlijk slaa me li het instellen van studie- en advienromaaissiea en bet samen- De 
° d h ten kun stellen, en is daardoor niet 

werken mei en het verlenen van steun aan organisaties en instelling„ welke  d contact  t de beid, hoofd- zznvaardbosr, toet to den  oak  een 
van  verwante  beginselen aitesan", is prinripitel fout, want  hiermede wordt  b t t i i b t - troost, dat  bet hier een motie be- 
eileen één der middelen aangegeven, waarmede bet doel kan worden berriki. d b b - treft, en in ons tand ia een motie nog e Dat deel staa t in artikel 2 en leidt: De vereniging heeft ten doel jongeren r

rent 
 

. 
appOliij k - steeds geen bindende  opdracht. Een  V nod k tebrengen mt atedeodemga d verantwoordelijk- d gelukkig,een bijkomstigheid gb welke heden, welke het atsatshurgrrsrbap hun oplegt,  hen daarbij in het hijuandee  Oriënterende n da ren verdien,  dal de matte weer to afgs- g voorliehicad omtrent de veijninnig-enlilieke beginselen, aander een eolitieke t it  15 d ewzkt daar de aanvaarding  van een - 

vorming  its  ruimere  em te verwaarlozen".  Hiermede in duidelijk het doet P 
do JO V 0 voorstel  Ven bet H.P., waardoor  do 

Organisatie  agog sj heeft  een educatief karakter. 
enkele  mod  V tw d ligeen a motie uitgOst.ld.  k tg d 

De omschrijving von dit duet op dat ook in VVD-kringen waar- held ken aanvaarden) en het hoed Dit heeft een  hasp  moeilijkheden enen 
d WI er het  gevolg vnd deert, blqlstwi daaruit, dt een weg vul juridische voetengelaso n algemeneliberale manifestaties. 
houding, welke de geestelijke vaders aanstaande V.V.0.-ers meermolen nklmm vermeden; nuk an  er 

Een dergelijke algemene liberale nog van alles gebeuren.  von de ,1.O.V.D. ten opzichte Van hei naar varen hebben gebracht de  on-  manifestatie is de VVD-dag niet Eén les heeft de J.O.V.D. kannen karakter decor orgunisatie hekbon afhankelijke mening der jongeren (de betiteling van de dag geuit dat trekken uit de indiening dezer ma- ingenomen. Tot die geestelijke va- up prijs te stellen, solo al eau een duidelijk zoo). Mi. kon dan ook een tie:het werpen van ren motie in denbehoorde de V.V.D.-Juagoren- dcrgrbjke mening kritiek op de of- J.O.V.D.-huofdbestoor qualitate qua een plenaire vergadering betrekking ramsoissie, wier voorzitter, de bal- ticië le partijpolitiek kannen iahoa- geen  sitting  nemen in  de voorberei- hebbende op zulke Principiële pan- 
digs Hoagoc wethouder, de beer den. Dit kon de J.O.V.D.  darn,  omdat ding500mmissie van een VVD-dag. ton ala de onderhavig zonder een  
ID.  W. Dztmeiier, daidoltikuitcen- zeeon onafhankelijke organisatie is, Wel kon een houfdbestaarder als ernstige en goede voorbereiding to oct10 OP do oprichtingsvergadering en das olet mee behoeft te marche- V.V.D.-er en exponent Van de jonge- gevaarlijk en verwekt veel veewar- 
vaa 26  februari 1149 to Den Haag, ceo met de officiële partijlijn. ren binnen de V.V.D.  zitting nemen ring. laat deze les goed geleerd zijn, dat de J.O.V.D. geen politieke ergo- Deze —afhankelijkheid  bereft sole  in  eon  dergelijke commissie, al moet dan lopen voortaan belangrijke ee- niaatie is in de geest von een politie- mede, dat de J.O.V.D. nooit  so  innig men hierbij nset vergeten, dat de solatics, welke 00 prettig het poli- he partij, maar eenstadiebrainnings- met de V.V.D. kan gaan samoawer- buitenwacht era dergelijk subtiel tieke karakter der J.O.V.D. bepalen, ra contactcentram voor vrijzinnig- ken, dat de buitenwacht de gedachte onderscheid niet altijd weet te ma- geen gevaar aan zen goede openbare 
politieke jongeren, waaronder niet gaat opvatten, dat de J.O.V.D. een ken. Wol blijft hot de J.O.V.D.  mu- behandeling te ontsnappen. behoren te woeden verstaan alleen deel van hot partijmnrhonisme t. gelijk airk officiëol te latex  verb- Ondanks deze kritiek op de motie degenen, die aich al definitief hij Dal zou slechts rechtens een onaf- genwoordigen op dergeisike speciale ben ik persoonlijk verheugd, dat 
de VVD. hebben aangesloten, maar 

kookeiitkheid betekenen,  welke in dagen en ook kan namens de Fern'  Hougendijk de knuppel in het juist ook al diegenen, die wel voc- feite geen enkele roële inhoud 000 J.O.V.D. als bevriende organisatie hoenderhok heeft gegooid; de un- 
ion  voor de vrijzinnig-politieke be- hebben Dit ijoalste  coo  trouwens  het waard warden geroerd en een duidelijke houding  der J.O.V.D. ta.e. 
gi000len, moor baa politieke keuze aak lissrccht in strijd  Olin  met geschenk worden aange boden; men 0 V.V.D. heeft storend gewerkt. 
nog niet definitief hebben gemaakt. k d I g d „„lelijks V.V.D.- behoeft  zijn spenpathie niet ander Moge het hierop gevolgde gekrakeel 

vaders en oprirhtera-bestuursleden,  stoelen of banken le veestoppen. leiden tot het schenken van klare 

Zelfstandige di.rl00dt allen lid van de VVD. Ik herhaab de Motie  Hoag:ssdijk Ir wijn in  het belang van de J.O.V.D. 
n* 

jongerenorganisatie Daarom acht ik mijn uitspraak tij- 
in haar uiterste comsequaattie, in 0 V.V.D. 
strijd met het karakter en het doel J. G. Th. LINSSEN 

Dat was ook de reden, waarom de dens  het congres, dat de motie 1150- 
VVD. voorstandster was von ee' I dijk in feite in strijd is met het 
aelfstandsge jongere norganisatse 100 ,.arakteerns hot d0elderj.o:V.D:  Verklaring  ran  het H.B. met betrekking tot 

de partij niet van een jonge- 
d

minste wanneer men hier- j
van uist,  b d partij,  uiterste consequentie de motie Hoogendijk 

welke 0. direct lidmaatschap  V aardt dat loyale medewerking te- 
de partij t zich d 5 g vo s kan inhoudenmedewerking  Het  Haafdbest ee zich, zoals toegezegd  OP  4 A m Vergadering 

van de J.O.V.D. als arganiaatïe aan Once  hoofdredacteur, de beer G. op 12 november kltl te Arnhem, nader  hernslrss over  dc  motie  Hoogendijk  
het V.V.D.-partorkaxisme in al Stempher, drakte dit rn hot eersto en Is veos mening, dat de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie waar 
zin aspecten. het betreft  het geven van medekIng aan manifestaties  van liberale 

g t esso t beperkt mag  word
~
—  soban besluitvorming4 d inhoud 

'riwil  
dt 

j g1eee 0 d h d g JOVD n igt t D JOVI) 
ren int in V.V.D.-er zou hierd... zo miniem 

 t
politiek : t t 

~den , 141
overees te .ss 

k Pl 
tkkl lOo be

en 
g V d politieke ezen 

loyalemedewerking
um  artikel  de siss

vesagde 
 is de 019aalantie,  

vraa
langstelling 

en wekken. Zij wil d... voor ban, die hun politieke keuze hiermede haar b g mel a uitdmagt  an  haar duel kan bereik„.  

waagstukken bestuderen bospro- nog niet hebben bepaald, tot schade 
ken en doorgronden, opdat de jon- van de f.0.V.D. en V.V.D. beiden 
geren later in staat ruilen zijn, zelf- Trouwens, de niet geringe minder- 
stondig een oordeel  hi  erover te vor- keid van meer das 1/3 der stemmen, 
men". uitgebracht tegen de motie, onder- 
Betekent dat, dat  dc  J.O.V.D. niet stroopt dat wel duidelijk. 
aan  ,,politick"  moet doen? Integen- Bgtekext het bovenstaande, dot men 
deel de jaarlijks terugkerende resu- geen samenwerking met de V.V.D.  
tattoo  geven mm, dat de J.D.V.D. wel moet hebben? Integendeel, de ban- 
degelijk al n vracht harer studies den met de VVD., niet als politieke 
politieke uitspraken duet. Dat men partij, muur wel als een orgooisatie, UIT UR(Ef1r95TCZ J,°i(sJUsijRI 19671 

4. De jaren 66  en  67  zouden voor de JOVD een 

roerige tijd worden. Dit had alles te maken met 

het initiatiefcomité Democraten 66  In dit co-

mité dat op 15 september 1966 naar buiten trad, 

zaten veel liberalen, waaronder de (oud- )sJOVD 

ers Nypels, Gruijters en Heijting. Zij hadden 
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om verschillende redenen het geloof in ce VVD 

als liberale partij verloren. Zo vonden zij het 

sociale beleid nog steeds ver onder de maat 

Echt opkomen voor de 'have-nots' was er niet 

bij Wat ook een negatieve duit in de zak had 

gedaan was de zaak Gruijters 

Wat was er met  Drs.  Hans Gruijters aan de hand? 
Wat 

Op 10 maart was het huwelijk van (toen) kroon- :::: al 
2-ge mensen 

niet doen Om bi prinses Beatrix met prins Claus te Amsterdam. de 
mis- 

Alle raadsleden hadden een uitnodiging gekregen (links 
e /tomeni 
rank Robo 

om het burgerlijk huwelijk bij te wonen. Als e- rechts Antoin 
Scholten) nig lid van de Amsterdamse VVD-fractie woonde 

Gruijters de huwelijksplechtigheid niet bij. 

Dit bracht bij de VVD nogal wat beroering te- 

weeg. Het hoofdbestuur verklaarde dat vertegen- 

woordigers in openbare lichamen een uitnodiging 

van het vorstenhuis aan dienden te nemen, be- 

halve in geval van absolute verhindering. Op 

dezelfde dag verscheen van het JOVD-hoofdbe- 

stuureen tegenverklaring. De zaken liepen 

nogal hoog op, hetgeen resulteerde in een op- 

zegging van het VVD-lidmaatschap door  

~J' Gruijters. li 

5. Voordat D'66 verscheen had de JOVD, bij monde 

van haar voorzitter Hans Wiegel, moeite gedaan 

om de VVD te stimuleren een gesprek aan te 

gaan met de nieuwe groep. Een verwijzing werd 

gemaakt naar de situatie van voor de Tweede 

Wereldoorlog: de liberalen waren verdeeld en 

daardoor zwak. Eenheid was nodig om de liberale 

invloed in Nederland groot te maken. De oproep 

verkreeg niet het gewenste effect. Wat wel na 

enige tijd effect sorteerde, was de aandrang
~ 17 DECEMBER  

011igfl 
111 van de JOVD om een Liberaal Beraad te starten. 

Dit met vertegenwoordigers van JOVD, VVD, LDC, 
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Om voor su 
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ke partij. 

en F.L.S.V.N. (Federatie Liberale Studenten-

vereniging Nederland). Haar eerste vrucht werd 

een rapport over het waarom de Nederlandse par-

tijstructuur onvoldoende functioneert. 

6. De komst van D'66, de politieke koers van de 

VVD werkte de rust van de JOVD niet in de 

hand. Op een gegeven ogenblik werd het zo dat 

hier en daar de wens begon te bestaan om naar 

jeugdparlementen, e.d. vertegenwoordigers van 
de JPVD te laten gaan die namens de VVD ener-

zijds en namens D66 anderzijds konden spreken. 

Dit was voor het hoofdbestuur niet aanvaard-

baar, omdat het de onafhankelijkheid tot aan 

haar wortels zou aantasten. Om maar niet te 

spreken over een eventuele splisting van de 

club: De JOVD was en bleef een organisatie voor 

liberaal denkende jongeren, onafhankelijk van 

hun politieke voorkeur. 

Een ander 'hot issue' betrof het beleid van de 

Driemaster-redactie. Deze zou volgens verschil-

lende leden teveel gericht zijn op D'66. Na 

heel wat discussie, die het hoofd van Rob Mar-

cuse als hoofdredacteur en D'66-sympathisant 

het meest trof, besloot de redactie af te ha-

ken. Wegens beleidsproblemen zou de nieuw ge-

vormde redactie weer aftreden, hetgeen zich in 

1970 herhaalde. Waar politieke verschillen toe 

kunnen leiden 

Relatie met VVD 

Onder invloed van organisatorische en structurele 

problemen verantdert de houding van de JOVD ten 

opzichte van de VVD, zoals uit onderstaande tekst 

heel duidelijk blijkt. 
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isatorische en structurele 

houding van de JOVD ten 

als uit onderstaande tekst 

Ei I1I]il?L i lilil'A'R ILIA'R I! 
Het Dagelijks Bestuur van de Volkspartij voor vrijheid en Democratie en 
het Hoofdbestuur van de Jongeren Organisatie vrijheid en Democratie 
hebben in principe besloten tot nauwere samenwerking. 

Het initiatief hiertoe is uitgegaan van het hoofdbestuur van de JOVD, 
na machtiging door de algemene ledenvergadering. 

Het hoofdbestuur van de JOVD in tot de overtuiging gekomen dat de 
huidige positie van de JOVD niet meer geheel voldoet. 

Jongeren hebben in het algemeen wel belangstelling voor de politiek maar 
tegenwoordig wensen zij dat die belangstelling ook kan worden omgezet 
in een zekere invloed. Hiervoor is nodig dat er relaties bestaan met een 
politieke partij. Gezien de samenstelling van het ledenbestand van de 
JOVD, is de VVD de aangewezen partij. Het is genoegzaam bekend dat 
de JOVD nogal eens van mening verschilt met de VVD. Deze meningsver-
schillen echter hebben niet als oorzaak een verschillend principieel uit-
gangspunt, maar een verschillende uitwerking daarvan op sommige pun-
ten. 

Het onderscheid tussen het liberalisme en de andere politieke richtingen 
in Nederland is toch nog wel zo groot, dat bij de JOVD de behoefte be-
staat tegenover deze richtingen een goed liberaal alternatief te stellen. 
Door de nauwere samenwerking hoopt de JOVD bij te dragen tot een der-
gelijk alternatief. Het is derhalve duidelijk dat de JOVD zijn kritische 
functie ten opzichte van de VVD zal blijven uitoefenen. 

Van de zijde van de JOVD zal de wens tot samenwerking tot uiting wor-
den gebracht door reglementair voor te schrijven dat de voorzitter en de 
secretaris van de JOVD, alsmede de twee hoofdbestuursleden die deze 
functionarissen vervangen, lid moeten zijn van de VVD. Het dagelijks be-
stuur van de VVD heeft toegezegd concretisering van deze samenwerking 
te willen bevorderen door voorzitter en secretaris van de JOVD te laten 
deelnemen aan de vergaderingen van de Partijraad en door meer JOVD-
leden te benoemen in diverse partijcommissies. 

Voorts zal er regelmatig overleg plaatsvinden tussen de besturen van de 
beide organisaties. 

Het zat vele JOVD'ers niet zo lekker dat de onafhan-

kelijke positie verminderd zou worden door een forme-

le band met de VVD. Dit bleek ook op het najaarscon-

gres in 1969 in Emmen. Na felle discussies werd be-

sloten dat er geen vaste band met de VVD zou komen 

maar dat de JOVD zich kritisch zou richten op de 

grootste liberale partij in ons land, de VVD. 

COMMISSIE DEES 
Om voor subsidie van het Ministerie van CRM in aan-

merking te komen, had de JOVD een erkenning nodig 

van een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politie-

ke partij. Dit plaatste de JOVD opnieuw voor het 

natie Liberale Studenten-

i). Haar eerste vrucht werd 

waarom de Nederlandse par-

)ende functioneert. 
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blok om zich over haar onafhankelijke positie te be-

raden. Dit werd extra geaccentueerd, omdat er in '74 

problemen rezen over de vraag in hoeverre hoofdbe-

stuursleden van de JOVD kandidaat konden zijn voor een 

politieke partij bij de verkiezingen. Dit probleem, 

!I.1'4$1FT. ii*iiiilU 
tegen Hans Wiegel 
(Van onze politieke redactie) ,. 

De redactie van ,,Drlemaster", 
het orgaan van de jongerenorga-
nisatie Vrijheid en Democratie 
(jovd) Is In een conflict gewik-
keld met de oud-voorzitter van de 
JOVD, het Tweede-Kamerlid H. p n 
Wiegel. 

Deze heeft zich op  dc  algemene  kg 
vergadering van de JOVD, vorige 

maand in Emmen, verzet tegen 
de door het hoofdbestuur voorge- 
nomen nauwe binding van de 
JOVD met de VVD. In het Alge- 
meen Dagblad van 15 november 
noemde de heer Wiegel dit -. 

voorstel een radicale wijziging in 
de onafhankelijke positie van de 
jongerenorganisatie en een p0- 
ging tot zelfmoord. 

. . 

Een onafhankelijke positie van F '. 

de JOVD is volgens Wiegel van 4 
groot belang in deze tijd van p0- t - 

litieke vernieuwing. Voor de toe- F 
* L 

komst van het liberalisme is het t. . 

noodzakelijk dat de JOVD in 
eerstkomende jaren ,,bruggehoof- HANS WIEGEL 
den zal slaan naar andere perso- 
nen en groeperingen" dan de maakte, is de onafhankelijkheid 
VVD. De liberalen, aldus Wiegel, -van de JOVD steeds meer ,,een 
zijn bereid hun regeringspartners grap" geworden. Contacten met 
loyaal tegemoet te treden als dit D'ëë werden door de VVD niet op 
andersom Ook gebeurt. Maar zij prijs gesteld en zo de JOVD ooit 
wijzen contacten met D'66-era de hoop heeft gehad een brug- 
niet af en zij staan, met name functie t€ kunnen vervullen tus- 
wanneer de geestelijke vrijheid sen de VVD en D'66, bleek al 
in het geding is, op dezelfde  floe-  heel spoedig dat die hoop een 
mer als de PvdA. pure illusie is geweest. 
In het decembernummer van Als logische consequentie hiervan 
Driemaster schrijft de redactie en ook gezien de deplorabele f1- 
dat het zittende hoofdbestuur van nanciële positie van de JOVD, 
de JOVD niets heeft aan de ad- werd de nauwere binding met de 
viezen van de heer Wiegel. De VVD voorgesteld. ,,Wanneer de 
onafhankelijke positie van de jon- heer Wiegel het zo belangrijk 
gerenorganisatie is volgens het vindt bruggen te slaan naar  an.  
artikel niet meer haalbaar om dere personen en groeperingen, 
financiële, organisatorische en mag hij voor dat standpunt eerst 
praktische redenen. wel eens begrip gaan vragen hij 
Nadat de VVD iedere ,,linkse mr. Geertsema, die voorlopig 
opstelling" van de jongereflorga- vindt dat de confessionelen en de 
nisatie in 1967 als steun aan D'66 VVD aan elkaar vastgebakken 
had verklaard, en de JOVD een zitten" meent de redactie van 
politieke keuze voor de VVD Driemaster. 
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nafhankelijke positie te be-

eaccentueerd, omdat er in '74 

vraag in hoeverre hoofdbe-

kandidaat konden zijn voor een 

verkiezingen. Dit probleem, 

emt stelling 
Viegel 

HANS WIEGEL 

maakte, is de onafhankelijkheid 
van de JOVD  steeds meer ,,een 
grap" geworden. Contacten met 
D'66 werden door de VVD niet op 
prijs gesteld en zo de JOVD ooit 
de hoop heeft gehad een brug-
functie te kunnen vervullen tus-
sen de VVD en D'66, bleek al 
heel spoedig dat die hoop een 
pure illusie is geweest. 
Als logische consequentie hiervan 
en ook gezien de deplorabele fi-
nanciële positie van de JOVD, 
werd de nauwere binding met de 
VVD voorgesteld. ,,Wanneer de 
heer Wiegel het zo belangrijk 
vindt bruggen te slaan naar an-
dere personen en groeperingen, 
mag hij voor dat standpunt eerst 
wel eens begrip gaan vragen bij 
mr. Geertsexna, die voorlopig 
vindt dat de confessionelen en de 
VVD aan elkaar vastgebakken 
zitten," meent de redactie van 
Driemaster. 

geformuleerd in onderstaand artikel, werd voor het HB 

de aanleiding om een commissie in te stellen, die ad-

vies uit moest brengen over de onafhankelijke positie 

van de JOVD, waarbij speciale aandacht besteed moest 

worden aan de onverenigbaarheid van functies in het 

JOVD-hoofdbestuur met partij-politieke functies. 

In 1976 bracht de commissie een advies uit, wat be-

kendheid zou krijgen als het rapport van de commissie 

Dees. Wat waren nu de essentiële zaken? Voor de poli-

tieke en organisatorische onafhankelijkheid werd een 

duidelijk pleidooi gehouden. Zij constateerde verder: 

JOVD-VOORZITTER IN BRABANTSE STATEN ? JOVD don weer eens de VVD vertegeo,woordi- 
gen. De consequentie van een benoeming 

Een aantal van jullie zullen misschien in de Staten van Brabant was voor mij 
iets hebben gelezen over een eventuele dan ook geweest dat Ik hetzij voor de 
benoeming van mij in de Provinciale Sta- Staten hetzij voor de JOVD had moeten 
ten van Noord Brabant. Daar het m.i. gaat kiezen. 
om een belangrijke kwestie, heb ik er be- Omdat Ik van mening ben dat wil een hoofd- 
hoefte aan hier nog eens duidelijk iets bestuur een beetje lijn in haar beleid 
over te zeggen, brengen er niet iedere drie maanden wis- 
Dit hoofdbestuur heeft evenals vorige selingen moeten plaatsvinden, had ik in 
hoofdbesturen zich als uitgangspunt ge- dit geval gekozen voor de JOVD. Boven- 
steld dat hoofdbestuursfuncties van de dien zou ik het onfatsoenlijk hebben ge- 
JOVD niet te verenigen zijn met verte- vonden om nauwelijks een maand na mijn 
genwoordigende functies voor de VVD in benoeming als voorzitter, deze functie 
otaaterechterlijke organen. De onaf- alweer neer te leggen. 
henkelijkheid von de JOVD wordt o.i. een 
lachertje indien  NB-loden dan eens de Ed Nijpels. 

° elke functie in een politieke partij, waarin men 

(mede) gestalte geeft aan een beleid waarover men, 

al dan niet in combinatie met anderen, verantwoorde-

lijk gesteld kan worden", is onverenigbaar met een 

functie in het hoofdbestuur. Op het voorjaarscon-

gres in 1977 werd het rapport vastgelegd in de re-

solutie Onafhankelijkheid. 

De VVD was bereid de JOVD te erkennen, met respec-

tering van haar onafhankelijke positie, voor de sub-

siedieregeling van CRM. Sinds die tijd is de onaf-

hankelijkheid van de JOVD als uitgangspunt van be-

leid nooit meer losgelaten. 

Maar dat wil niet zeggen dat discussies over de on-

afhankelijkheid ook buiten de JOVD voorbij waren. 

Zendingswerk bleef nodig om de voordelen van de on-

afhankelijkheid uit te dragen. Bovendien waren er 
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met de parti 

In 1968, 197  

naar voren. i 

al tot herbe 

onafhankelij 

na de oprichting van D'66 meer groepjes ontstaan, 

die meenden dat de JOVD van 'twee walletjes wou e- 

ten'. Zij vonden dat de JOVD partij voor de VVD 

moest kiezen Dit werd gestimuleerd door de onte- 

JOVD: 
»'66-erg en Salonsocialisten 

"zovemhor 1983  
I n zijn kolommetje schrijft ocarzitter B rn os dat er geruchten over de oprioh- 

tine  van een JOVVD naast de JOVD'' in omloop zijn. War zijn dat Voor ge- 
geruchten' coTz gros Groningen 
Allereerst heeft de VVD radiozendtijd beschikbaar gesteld aan da ''VVD jonge- 
rergesprebskring Den Haag'' (zie Marginalia). Voorts hebben R. L. van Es 
(Den Haag). J. A. Past (Haarlem) en W. M Koornans (Amsterdam) tijdens 
een VVD-kadercnsus op 28 oktober 1967 het plan opgevat een „VVD -contact- 
ccngrea-weekend'' te argeaiserer. Op 3 januari werd in Aerdenhout een bijeen- 
komst gehouden, Inmiddels is er een Groep van Elf gevormd (hetgeen ons meer 
aan carnaval dan aan politiek doet denken). Hieruit vormen Ir, M. Makreel (Am- 
sterdam) en R. M. Schaats (Den Haag) met de bovengenoemde drie het argo- 
nisati000mitea. Het motto van het congres is Wat bindt jongeren aan de VVD, 
nv en

ij 
 in de toekomst?'', 

Ir Vrheid  an  Democratie vangjanuari stond een aankondiging van bovenge- 
noemd congres, waaruit wij het volgend a citeren; 

Dit congres aal niet het karakter krijgen aan een pretestmeeting. Het is nek 
beslist niet de bedoeling dat het in wijder verband leidt  tat  enigerlei institetie- 
naliseeieg. Er bestaan in principe genoeg mogelijkheden anne jongere VVD-ere 
ziek te eetpienire binnen het par8jaeebasd, 
Dit blinkt wel geruststellend; het is echter nog helemaal geen garantie dat er 
n,et toch een ,,JOVVD" wordt opgericht. Zo is het bekend dat  hat  Bestuur van 
de VVD, afdeling Woerden, wel een geïnstitutionaliseerde juniorenvlub wil. Da 

Pro

motor van dat fraaie is drs. J. Brak, die desgevraagd mededeelde dat het 
HB van de VVD, zo zij afwijzend fagot over een ,,JOV't/D'' zou staat, niets kat 
doen tegen aan 0000fonle oprichting, order'varwijzing naar art. 51 HR.,  dot be- 
paald dat in da partij studiekringen rc afzonderlijke groepen mogen worden op. 
gen;chf, Zo is het wel degelijk mogelijk am een ,,JOVVD" op te richten, ho, in 
de vorm van (een federatie van) afdelingsclubs, of op Kamercertraleniveau,  
oak  al zou het HB daar niet welwillend tegenover staan.  
Drs.  Brak gaf ook zijn motieven  em  een andere jongerenorganisatie te wensen; 
De JOVD heeft landelijk de naam een typisch liberale jongerenorganisatie te 

zijn, terwijl dit geenszins het geval is''. Doordat de JOVD met andere standpun- 
ten naar buiten treedt  (by.  Stemverheffing) in zij een verwarrende factor in de 
l;barala politiek' De JOVD kan zich een en ander pnrnriteren, omdat zij onaf- 
hankelijk in. In feite is zij een gezelschap D'66.nrs  an  salonsocialisten''. 
Hetgeen  ens  doet afvragen of drs. Brak ocmn graag een club wil van ,,salonlibn. 
ralen''; een JO tot eer en gloria van nar Partij die zichzelf nota bene meerder 

ten disvusvie heeft gesteld; een JO die niet net andere itandpunten naar bui- 
ten mag treden ala de grate  VVD" (dat werkt verwarrend voor de kiezers)? 
Dit zoo een anivum  aim,  Want zelfs de ,,afharkalijka''  JO's  kunnen zich dit niet 
pnrmi tenen. 
Het belangrijkste is toch niet een verschil in inzicht in de praktische politiek, 
naar wel de nvereenkomnt oer de uitgangspunten die wij liberaal plegen te 
noemen. Een standpunt, dat het HB van de VVD, ongetwijfeld deelt, getuige 
het feit dat da JOVD is geaccepteerd in het Liberaal (I) Beraad. 
Het meet  took  als positief worden ervaren dat er oven de praktische politiek ee- 
d;scvseerd moet  warder.  Wie zich daarom wil afsplitsen verjaagt zich tot het 
niveau van de Gereformeerde Synode van 1921, die tot een scheuring leidde 
door de kwestie of de slang in hef Paradijs al dan niet had gesproken. Nee, de 
verdraagzaamheid in liberale kring is stellig nog geen lichtend voorbeeld voor 
anderen. Wil man pen or' binnen de VVD discussiëren, dan is dat toch ook na al 

Wo 

l mogelijk in het LDC? Of zijn dat misschien ook al „salonsocialisten"?
Verder is  hat  in dit verband wellicht aardig en aan te herinneren dat prof.  Ova  
in EW (1 april 1967) verklaarde dat D'66 in wezen een liberale partij is. Het ja 
ook vermeldenswaard, dat Mn. H. van  Rid,  leider van de VVD-kaderdagen, op 
IS november 1667 in een afdelingsbijeenbomst van de JOVD (zie afde(ingepa' 
gins) als zijn mening gaf, dal leden van D'66 riet zouden moeten warden toe' 
gelaten  tat  de JDVD. 
Een en ander overwegende, vragen wij ons  tech  wel af wat door ho. drs. Brak 
as, order liberalisme woedt verstaan. Over het antwoord koesteren wij voorals- 
nog angstige vermoedens. Wellicht dat  Ridden  van Reppard er gelukkig mee zou 

Wat betreft hef VVD-weekend in februari ie onze hoop in de eerste plaats ge' 
oestigd op de discussieleider: dhn, H. H. Jacobee, voorzitter van de Amsterdam. 
er raadsfractie. maar bovenal audvoorzitter en lid van verdienste van de JOVD. 
Neer wij a annamen is dat niet tevergeefs. REDACTIE 

rechte gedachte dat de JOVD de subsidie van CRM 
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met de partijlijn in de pas liepen. 

In 1968, 1974 en 1978 kwamen de ergernissen weer 

naar voren. Besprekingen met de VVD leidden meest-

al tot herbevestiging van afspraken zonder dat de 

onafhankelijke positie veranderde. 

november 1983 

congres Groningen 

Recentelijk ontstond er weer een soortgelijke discus-

sie, die nu nog voort loopt. Maar zoals ons erelid 

Hans Wiegel nadrukkelijk op het najaarscongres in het 
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AFDELINGEN 
Een aantal afdelingen heeft gebruik gemaakt van de ge-

boden gelegenheid een eigen pagina te vullen in deze 

almanak. 

Het resultaat treft U op de volgende pagina ' s. 

Ook na het verla- 

ten van de actuele 

politiek wilde ier. 

H. van Riel voor 

een afdeling  ale  

Leiden nog wel een 

spreekbeurt ver- 

vullen. Op de foto 

geflankeerd door 

Mevrouw van Ever- 
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GRONINGEN BORRELT 

Wie op zoek is naar Stadjer jong liberalen, merkt hun 

aanwezigheid al op, bij het noordwaarts rijden ter hoog-

te van Baren. Eenmaal in Stad, viel U het spandoek van 

de club aan de Martinitoren op, mits U juist op dat mo-

ment keek. Martinitoren, Peerd van Ome Loeks, en minstens 

even markant, ruim 100 JOVD-ers doen even ommeland verge-

ten. Geen ommeland zonder stad: we weten het. 

De Groninger JOVD riep het seizoen '83-1 84 uit  ale  jubi-

leumjaar., ter viering van het zevende lustrum van de 

afdeling. Was het daarom, dat het bestuur van District 

Noord juist in Groningen wou post bezorgen toen de PTT 

het liet afweten? Een mócSi aanbod, maar pater postestas 

accepteerde het niet. 

Een oude en bekende afdeling. Toen in 199 ir. Voet, 

VVD bestuurder te Groningen, de eerste contacten met 

jongeren legde om een jongerenclub op te richten stond 

de JOVD nog in de kinderschoenen. En nu dan? Kijk en 

vergelijk. Ter ere van het zevende lustrum verscheen 

een boekwerkje over 35 jaar JOVD Groningen. Lees daarin 

over start en voortgang van de afdeling. Wie sprak daar 

over voortsl4pen?  Nix  niet De JOVD Groningen borrelt. 

Al vijfendertig jaar. Merk op hoeveel zorg er aan haar 

werd besteed. Veel mensen staken hun tijd in de JOVD: 

in 35 jaar versleet de club een groot aantal bestuur-

ders. Niet omdat er zoveel mensen uit moesten, maar er 

veel nieuwe mensen staan te dringen. Mensen die borrelen 

van energie, waardoor de JOVD borrelt, waardoor de be-

stuurders borrelen tot het lverloopt. 

U oh lezer, merkt het wellicht niet, maar wij Groningers 

kloppen onszelf niet zo gauw op de borst. We zijn wél 

trots op stad en afdeling. Op afdeling en stad. Kom eens 

langs in Groningen. Laat U kieken met 011e Grieze (de 

Nartinitoren) of Jonge Blozende ( het bestuur). Gelde 

prenten zullen op Uw thuisfront worden begroet met een 

lach. De JOVD borrelt - doet U mee? 

Landelijke JOVD: gefeliciteerd!  

JOVD GRONING'N POSTBUS 316 GRONING'N 

ONA 

J - 0 -VB - ' 
Jongeren Organisatie 

Onze pagina in de lu: 
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GRONING 'N 

ONAFHANKELIJK 

J-OV D- ZEELAND 
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 

LIBERAAL 

Onze pagina in de lustrumalmanak willen wij als 

AFDELING ZEELAND graag gebruiken om ons aan jullie 

voor te stellen. 

De afdeling is op 17 februari 1978  opgericht en om-

vat de hele provincie Zeeland. Momenteel hebben wij 

ongeveer 130  leden door heel Zeeland. Niet zo gek 

veel voor een hele provincie zo op het eerste gezicht, 

maar onze leden wonen erg verspreid en moeten vaak 

lang reizen om een activiteit te bezoeken. 

Activiteiten zijn er overigens voldoende met veel 

binnen - en buitenlandse excursies, niet in de laatste 

plaats naar de Oosterschelde-werken. Ons afdelings-

blad heeft de veelzeggende naam 'Wind en Water' ge-

kregen. 

Bij deze korte introductie moeten we het helaas laten, 

Voor informatie over onze activiteiten en ons af-

delingsblad kun je altijd terecht bij onze secretaris. 

Tel: 01189-1677 (Jos Jumelet). 
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AFDELING STEENUIJK E.O. 

Eind augustus 1983 trad het bestuur van de afdeling Steenwijk af en moest er een 

nieuw bestuur gekozen worden en dat bestuur werd in zijn huidige vorm gekozen. 

Dit nieuwe en een beetje groene bestuur stond veel werk te wachten, want de afdeling 

stroomde leeg; er zijn nu  

eenmaal geen universiteiten 

in Steenwijk. Er moest dus 

een actieve ledenwervings- 
campagne gestart worden. De 
gemeenteraad gaf toestemming 
voor een standje Zo konden  
we het werk van de JOVD wat 

JN bekender maken in deze  `,_ ~t_l' -, 
omgeving. De slagzinnen op .,, , ..,  

de diverse posters hosste / ' r LI  It  
niet veel moeite, die waren - 

in veel folders terug te 
-- IS ]JI\fl__________ 

vinden. Bij behorende schet-

sen waren moeilijker. De 

StR was toen nog niet 

lu 
0  -, 

aangepakt en dus was er geen 
kunstenaar voor werk warm 
te krijgen. Het gevolg was 
dat de secretaris met zijn 
twee linker (teken)banden 
owe  est proberen een  

hand te tekenen. Toen zijn 
 

___ 
 

pogingen zelfs na het nut-  

tigen van diverse alcoho- 
lische versnaperingen 
faalden, soest Er naarstig 
naar voorbeelden gezocht  

worden. 

Het heeft ongeveer drie oorlogsencjclopedieen, enkele liters zweet en vele uren 

gekost om het juiste voorbeeld te vinden. Daarna heeft het nog twee potloden en 

drie vlakgommetjes geduurd voordat de publiekstreker in vol ornaat op papier 

stond. Mie had ooit verwacht dat een Sowjet-Russische soldatenwervingsactie uit 

1943 de JOVD afdeling Steenwijk nog eens aan drie nieuwe leden zou helpen!!! 

Zou het de Russen bewegen tot hervatting van het INF' en START-overleg ?? 

De afdeling Steenwijk wenst de JOVD nog vele nieuwe lustra toe. Namens de afdeling, 

Bob Hofker Kees-Jaap van Rij 

NEWSRELEA 

PRESSEBERIC 

Jongeren Or 

AFDELING HILVERSUM EN OJ 

Na een periode waarin e: 

aartsconservatieve elemi 

contreien de: 

HILVERSUM en OMSTREKEN i 

nog steeds tegengewerkt  

clique  - inmiddels gegr 

kan geen fossiel rudinen 

voortvarend beleid, ger: 

Niet alleen bruisend 

in de relaties tussen th 

'JONG en ENERVEREND, 

Aldus de leus van ons ai 

Gezeteld immers in omro 

ander blad voor de mond! 
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ing Steenwijk af en moest er een 
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el werk te wachten, want de afdeling 

nkele liters zweet en vele uren 

heeft het nog twee potloden en 

trek ker' in vol ornaat op papier 

ninche soldatenwervingsactie uit 
ie nieuwe leden zou helpen!!! 

b INF en START-overleg ?? 

euwe lustra toe. Namens de afdeling, 

s-Jaap van Rij 

Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 

AFDELING HILVERSUM EN OMSTREKEN 

Na een periode waarin enkele - niet nader te noemen - 

aartsconservatieve elementen de dienst uitmaakten in de 

'Gooische' contreien der J.O.V.D., beleeft de afdeling 

HILVERSUM en OMSTREKEN nu een gouden Renaissance. Hoewel 

nog steeds tegengewerkt door bovenbedoelde neobejaarde  

clique  - inmiddels gegroepeerd onder een andere naam - 

kan geen fossiel rudiment ons nog een vrijgevochten en 

voortvarend beleid, gericht op het hele Gooi, beletten, 

Niet alleen bruisend van activiteit, maar ook turbulent 

in de relaties tussen de leden onderlingo 

'JONG en ENERVEREND, SPRINGLEVEND en VEERKRACHTIG' 

Aldus de leus van ons afdelingsblad, 'DE GOOISCHE MATRAS'. 

Gezeteld immers in omroepland, nemen wij geenszins een 

ander blad voor de mond! U hoort nog van ons, 

w.g. 

Meinard Jan Rechsteiner, 
voorzitter. 
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"IE  GELI! 
NEWS  

3770 CA 

Haagse JOYD op de bres voor 'de politiek' 
'We zullen de desinteresse, de weerzin en het wantrouwen in de politiek ond& jon-
geren moeten bestrijden'. Dit zei de nieuw gekozen voorzitter van de Haagse JOVD, 
Arnoud Wiegel (22) tijdens de ledenvergadering op 15 december in 'De Blokhut'. 

Het bestuur van de Haagse JO  VD:  
Mark Rutte, Paul  Jahn,  Arnoud Wiegel, Brenda Wiegel, Maarten Vr,ens. 

De komende maanden zullen voor de 
onafhankelijke liberale jongerenorgani-
satie in het kader staan van het kweken 
van belangstelling voor de politiek en 
het herwinnen van het geloof en ver-
trouwen in het parlement, 
'De huidige onvrede in den lande heeft 
een zeer negatief en deprimerend effect 
op met name scholieren. De uitzicht-
loosheid en het idee toch niet aan de 
slag te kunnen leidt tot demotivatie, het-
geen resulteert tot slechte resultaten op 
school en in het algemeen tot buiten-
parlementaire akties. Door helder en be-
grijpend het regeringsbeleid en belangrij-
ke parlementaire beslissingen uit te leg-
gen moet meer begrip en vertrouwen 
ontstaan voor democratisch genomen 
beslissingen. Hoe groter het onbegrip Haags VVD nieuws 

voor de politiek is, hoe groter de verwij-
dering wordt tussen regering en parle-
ment enerzijds en het publiek ander-
zijds. 
Met een vast vertrouwen in de democra-
tie vinden de jongen liberalen dat iedere 
uiting die in de richting van  anarchic  
neigt, onderdrukt moet worden. 
Het nieuwe bestuur van de Haagse afde-
ling dat op 15 december aantrad, 
bestaat behalve Arnoud Wiegel (voorzit-
ter) uit de volgende personen: Paul  Jahn  
(vice-voorzitter en hoofdredacteur Jovi-
aal), Mark Rotte (penningmeester, Ie se-
cretaris), Brenda Wiegel (p.r.) en Maar-
ten Vriens (2e secretaris). 

AFDELING 

"DE GELDE 
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De afdeling Twente werd op 1 juni 1978 officieel opgericht. 

Z
Toen een klein clubje enthousiaste mensen, dat pas kwam kijken. 
Nu alweer jaren uitgegroeid tot een van de grootste afdelingen, 
et  onderafdelingen in Almelo, Oldenzaal, Hengelo en Enschede. 

We hebben in die paar jaren heel wat bijeenkomsten gehouden 
excursies georganiseerd, Liberaal Democraten uitgebracht, moties 

- ' 
en amendementen opgesteld en we hebben op geen enkele algemene 
vergadering ontbroken. 't Was de bakermat voor een reeks van 
districtsbestuursleden, bestuursleden in andere afdelingen, leden 
van de verenigingsraad, een hoofdredacteur Driemaster, hoofd-
bestuursleden en gemeenteraadsleden. Maar het is vooral de plek 
waar honderden jonge liberalen in Twente kennis hebben gemaakt 
net de politiek, met het liberalisme en met elkaar. 

Onze afdeling heeft net haar eerste lustrum gevierd. De JOVD 
viert nu haar zevende. Alle reden om trots te zijn op het ver-
leden en tegelijk een uitdaging  on  straks ook trots te kunnen 
zijn op wat nu nog toekomst is. We zouden 't op ons beurt in het 
Twents willen zeggen: 

Aait vedan! 

108 109 



fiM 
ECHT 
DE 
RT 
ficieei opgericht. 
rn, dat pas kwam kijken. 
de grootste afdelingen, 
Hengelo en Enschede. 

bijeenkomsten gehouden, 
aten uitgebracht, moties 
p geen enkele algemene 
nat voor een reeks van 
andere afdelingen, leden 
:eur Driemaster, hoof d—
ar het Is vooral de piek 
kermis hebben gemaakt 

let elkaar. 

trum gevierd. De JOVD 
ets te zijn op het ver—
ks nok trots te kunnen 
n 't op ons beurt in het 

109 



POLI TIEK 1 
Onverbrekelijk niet de JOVD verbonden zijn al 

haar resoluties, moties, hoofdbestuurs- en 

persverklaringen, kernprogramma's, nota's en 

brochures. Na vijfendertig jaar een enorme 

hoeveelheid politiek materiaal. Alleen het 

aangeven van de hoofdlijnen en karakteristie-

ke onderwerpen geeft voor deze almanak teveel 

stof, vandaar een noodgedwongen keuze voor de 

politieke krenten Belangrijke geschriften, 

zoals Liberaal profiel , Stemverheffing, Mini-

mumprogramma en de politieke kernprogramma's 

kunnen helaas niet aan bod komen. 

In de beginjaren waren alle krachten nodig om 

de grondslagen voor de opbouw van de vereni-

ging te leggen. Zodoende kon er niet veel aan 

politiek worden gedaan. Toch brak er reeds 

snel een politiek conflict uit over de Indone-

sische kwestie. 

Wat was er met de Indonesische kwestie aan de 

hand? De kiemen voor dekolonisatie van Neder-

lands Indië waren ruimschoots aanwezig. Zij 

werden door de Japanse aanval op Hawaii extra 

gestimuleerd, omdat Nederland hierdoor betrok-

ken raakte bij de Tweede Wereldoorlog. Oever-

loren slag in de Javazee betekende de capitu-

latie voor de Europeanen, waardoor velen naar 

concentratiekampen werden weggevoerd. De Ja-

panners probeerden de Indonesische nationalis-

ten voor hun karretje van een groot Aziatisch 

imperium te spannen. Hierbij hoorde het steu-

nen van de nationalisten in hun strijd om on-

afhankelijkheid. Zo kom het gebeuren dat ze 
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vlak voor hun capitulatie Soekarno de onafhan-

kelijke Indonesische Republiek lieten uitroe-

pen, op 15 augustus 1945 

Nederland vond dat de soeverei ni tei tsover- 

RM 

Beter een lege 
dop dan dit 
ei •'  - 

 

it  
Uit: Prikbord 
De Driemaster 
mei 1983 

- 

dracht alleen van haarzelf kon uitgaan. Hier 

met Soekarno over praten, wilde zij eerst he- 

lemaal niet. Men zag hem als een collabora- 

teur, die met de Japanners had samengewerkt. 

Onder buitenlandse druk kwamen de contacten 

wel tot stand. De toekomstige staatsvorm le- 

verde in de onderhandelingen veel problemen 

op. Toch werd in 1947 een overeenkomst be- 

reikt, waarvan de uitwerking door beide par- 

tijen werd tegengewerkt. Door militaire ac- 

ties in '47 en '48 probeerde Nederland een 

oplossing met geweld te forceren. Dit lever- 

de haar een storm van internationale kritiek 

op. Mede onder druk van de Verenigde Staten 
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vond de soevereiniteitsoverdra cht in decem-

ber 1949 plaats. 

De Indonesische kwestie heeft de gemoederen 

in de Nederlandse politiek lang bezig gehou- 

den. Hoe sterk zij speelde, bleek toen het 

voorlopig hoofdbestuur van de JOVD haar 

voorzitter W.J. de Blaey afzette. Dit i .v.m. 

het feit dat De Blaey, zonder het hoofdbestuur 

te raadplegen, van de JOVD een bijwagen wilde 

maken van de conservatieve beweging Rijkseen- 

heid. Deze beweging streed voor het behoud 

van Nederlands Indië. 

Religie en politiek. 

In 1954 richtte het Nederlands Episcopaat zich 

in een mandement tot de katholieken. Een deel 

van de tekst luidde: " Waar in Nederland de 

levensbeschouwing zo sterk meespreekt in het 

politieke streven zouden er voor het behoud 

van de hoogste goederen en voor de doorvoering 

van onze idealen grote gevaren dreigen, als 

wij op politiek terrein zwak en verdeeld zou-- 

den staan.' 

Het mandement riep tot eenheid op. Ze kwam 

min of meer voort uit angst voor de doorbraak 

(het begrip voor de gedachte dat de reliiieu - 

ze overtuiging niet meer beslissend voor de 

politieke keuze hoefde te zijn). Toenmalig 

voorzitter dr. mr. Hein Roethof schreef er 

het volgende over In feite betekent dit man- 

dement immers als het ware de afsluiting van 

een proces, hetwelk zich sedert de aanvanke- 

lijke vernieuwingsdrang na de oorlog heeft in- 

gezet Pet wil beslissen of de partijvorming - 

ja in menig opzicht het maatschappijbeeld - in 

ons land wederom definitief op de vooroorlogse 
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Het mandement beoogt voor alles de liberale 

levensbeschouwing aan te tasten, die reeds 

lang voor van een begrip doorbraak' sprake 

was in de samenwerking van politieke gelijk-

gezinden ondanks verschil van godsdienstige 

of filosofische overtuiging en in de verwer-

ping van de schotjesgeest in het maatschappe- 

lijk verkeer zijn grondslag had. De strijd 

voor de opneming ook van katholieken in de 

liberale gelederen dient daarom in de naaste 

toekomst als een kwestie van het grootse be-

lang voor de liberale zaak te worden be-

schouwd. 

De ,JOVD spande zich in om de doorbraak te ac-

tiveren. Zodoende kwam zij o.a. met het idee 

om binnen de VVD bezinningscentra op te rich-

ten. Deze centra (om de practische politieke 

beslissingen met geloofsgenoten te toetsen 

aan het eigen geweten en geloof) zouden het 

intree naar de VVD moeten vergemakkelijken. 

Wel of geen bezinningscentra leverde flink 

wat voer op voor discussie in de JOVD, de me-

ningen waren niet bepaald eensgezind. De VVD 

bood geen ruimte voor dit initiatief, prof. 

Oud wees het voorstel af, omdat de VVD een 

partij zou zijn waar eenheid in verscheiden-

heid mogelijk was. 

In juni '58 laaide de discussie in de JOVD 

weer op n.a.v. een artikel over: "christen-

liberaal" zijn. Het een en ander resulteerde 

in de resolutie "Religie en politiek", welke 

besproken werd op het najaarscongres te Dalf-

sen in '61. Hierin werden de bezinningscentra 

impliciet afgewezen. 
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DEMOPLAN EN DEMOSTAAT 
In 1963 en 1964 werden twee zeer opmerkelijke 

resoluties aangenomen, waarin het creatieve, 

vooruitstrevende liberale denken sterk tot 

uitdrukking kwam. 

Ten eerste werd de resolutie Demoplan (van: 

democratische planning) in '63 aanvaard. Dit 

na heftige discussies in verschillende De 

Driemasters, waaraan het nodige was vooraf 

gegaan: de afwijzing van de tekst. Maar, de 

aanhouder won 

Ten tweede werd de resolutie Demostaat (van: 

democratisering der staatsinstellingen) in 

'64 na felle debatten met een ruime meerder-

heid aanvaard. Deze mammoetresolutie heeft 

in haar tijd veel lovende perskritieken ge-

kregen. Opvallend is dat verschillende ele- 
menten nog steeds actueel zijn en dat zij 

zijn terug te vinden in het laatste ,JOVD-

kernprogranima 'Liberalisme in beweging van 

1980. Van beide resoluties werden een behoor-

lijk aantal denkbeelden terug te vinden in het 

eerste programma van D'66. 
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TAAT I  LEEFBAARHEID 
rden twee zeer opmerkelijke Het toenemen van de welvaart liep hand in hand 

men, waarin het creatieve, met een vergroting van de milieuproblematiek. 

iberale denken sterk tot De vervuiling van water, lucht en bodem én de 

uitputting van de natuurlijke hulpbronnen be- 

resolutie Demoplan (van: gon een bedreiging voor het voortbestaan van 

ning) in '63 aanvaard. Dit de mensheid te worden. 

ies in verschillende De De sterk gestegen aandacht voor de milieupro- 

an het nodige was vooraf blematiek bleek in 1970 bijvoorbeeld uit: het 

ng van de tekst. Maar, de "Europees Natuurbeschermingsjaar" en een pas- 

sage uit de Troonrede. Deze passage luidde: 

resolutie Demostaat (van: De toeneming van de welvaart die ons volk 

r staatsinstellingen) in zich in de afgelopen jaren heeft verworven, 

ten met een ruime meerder- I  geeft reden tot voldoening. Zij roept ook 

e mammoetresolutie heeft nieuwe problemen op. De schadelijke nevenef- 

lovende perskritieken ge- fecten voor ons leefmilieu worden zorgwek- 

is dat verschillende ele- kend. De groei van de welvaart zal in toene- 
actueel zijn en dat zij 

mende mate moeten worden gericht op verbete- 
en in het laatste ,JOVD- 

eralisme in beweging van 
ring van de omgeving waarin wij leven.' 

In juni 1971 lekte in Nederland het concept- 
soluties werden een behoor- 

rapport "Thelimits to growth; a global chal- 
elden terug te vinden in het 

lenge" uit. Dit concept-rapport was door het 
an D'66 

M.I.T. (Massachusetts Institute of Technolo- 

gy) gemaakt in opdracht van de Club van Rome, 

De Club van Rome was een groep van vooraan- 
Jongere  
er1 0 Orgenjs . staande particulieren, voornamenlijk mensen 

teGr eVr,Jh - eid  on) enï0en e)nocr j uit het bedrijfsleven, die zich zorgen maak- 
keet 

I  " ten over een aantal wereldproblemen. Hun zorg 

0 bevorde )eflwiohtjge  
rd  do0 ec00  

voor de toekomst leidde er toe dat zij geld  
- 

55rb1 et '0'sch 
ievvordt et  Stelsel rlerne e 9roeikSfl  v0t5 ter beschikking stelden om een aantal wereld- Ie 
 West eho,Jd ° °flde,0 '° 

erSe,Snd '"'ng g _ problemen en hun samenhang te laten bestude- 
deb 

staande 
'met,- 

VOrrnen va ren. "The limits to growth" was hier een pro- 

sngero °dboendeh W
00 

i  ere d l co. ject van. In dit rapport werd het resultaat 

van een analyse door de computer weergegeven. e1710  9
Uit:

Van een 0.a. was nagegaan wat er zou gebeuren als moe- 
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1972 

enkele HB-leden 

4  

der de natuur op een even intensieve wijze ge-

bruikt zou blijven worden. De gevolgen zouden 

enorm zijn, vandaar het vele belgerinkel. 

Bij het zoeken naar oplossingen voor alle mi-

lieuproblemen, probeerde de JOVD ook haar 

steentje bij te dragen in de vorm van een re-

solutie Leefbaarheid. 

Enkele opmerkelijke punten uit de in 1972 aan-

genomen resolutie Leefbaarheid zijn: 

- het werken naar een nationale - en interna-

tionale planning met als doel een regulering 

van kapitaalsinvesteringen. 

- het efficiënter benutten van de beschikbare 

energie- en hulpbronnen en van de bouwgrond. 

- het verbeteren van de kwaliteit en het ver-

groten van de duurzaamheid van de comsumptie-

goederen 

- het stimuleren van de productie van milieu-

vriendelijke producten en recycling. 

- het tot stand laten komen van een geinte-

greerde wetgeving met kriteria t.a.v. de be-

scherming van het leefmilieu. 

- de vervuiling in kaart brengen door registra- 

tieplicht v 

Hoe actueel 

de dag van 

En verder? 

De jaren ta 

een goed  id  

]ij ke pol  it  

den? Jeugdw 
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tieplicht voor de vervuilers. 

Hoe actueel diverse punten nog zijn, bewijst 

de dag van vandaag. 

En verder? 

De jaren tachtig zijn nog niet zo oud om reeds 

een goed idee te krijgen van de meest opmerke-

lijke politieke trent. Welk thema zal het wor-

den? Jeugdwerkeloosheid, automatisering of .? 
De tijd zal het ons leren. 
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DE DRIEMASTER: het schip van de vrijheid voortgestuwd 

door 

verdraagzaamheid 

sociale gerechtigheid 

verantwoordelijkheid 

OPRICHTING 
Op 26 februari in 1949 werd de oprichtingsvergadering 

van de JOVD gehouden in de Pulchristudio te s Graven-

hage. Bij de rondvraag deelde een lid, G. Stenipher mee 

dat hij een eigen periodiek ter beschikking stelde voor 

de landelijke JOVD. Dit blad zou als communicatiemiddel 

dienen. Door middel van dit blad zou het voor het Hoofd- 

bestuur mogelijk zijn om alle leden te bereiken en voor 

alle leden zou het mogelijk zijn op de hoogte gebracht 

te worden van wat er allemaal in de vereniging speelde. 

De naam van het blad werd; DRIEMASTER 

Dit was een vondst van Jac Linssen die niets zag in een 

naam als de-jong-liberale - zus of zo. Hij zag in de 

drie masten het symbool van de begrippen vrijheid, ver-

antwoordelijkheid en sociale gerechtigheid. In de loop 

van de jaren heeft een begripsverandering plaats gevon-

den m.b.t. het symbool. De naam bleef de driemaster 

maar vrijheid werd vervangen door verdraagzaamheid. 

Bij advertentie werving deed deze naam het zeer goed, 

met name bij de bedrijven die met de scheepsbouw en 

scheepsvaart te maken hadden. De VVD had wat meer moeite 

met het plan om driemaster uit te gaan geven. De toen-

malige redactie en de JOVD werd dan ook onder druk gezet 

door het toenmalig algemeen secretariaat, om het blad 

niet uit te geven. Wat gelukkig niet gelukt is. De eer-

ste Driemaster kwam uit in juni 1949. De prijs voor ni 

niet-leden was 1 2,-- per jaar. Het was een maandelijks 

blad en verscheen In krantvorm.De oplage was 500 stuks. 
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DE JAREN '50 
Gert Sternpher heeft het als hoofdredacteur het lang-

ste uitgehouden, 13 jaar. Pas in 1962 kwam er een an-

dere hoofdredacteur. Het was voor Gert Stempher een 

hele tijd geleden dat hij in de JOVD actief was, maar 

hier volgen toch nog wat herinneringen aan de opricht-

ing en de overdracht van de driemaster uit die tijd. 

4e Jaargang No. 11  

flit 
November 1952  

Th 
MAANDORGAAN 

VAN DE JONGEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

Oprichting De Driemaster 

Gert Stempher hierover: "ik had als redactiesecretaris 

van het weekblad Vrijheid en Democratie van de VVD 

zitting in de voorbereidingscommisse. Na ondermeer als 

redacteur bij het Algemeen Handelsblad werkzaam te zijn 

geweest, had ik in 1948 een kleine uitgeverij van vak-

bladen overgenomen. Toen ik de oprichtingsvergadering 

van de JOVD bezocht was de stemming zo laaiend ent-

housiast dat ik zonder er verder bij na te denken de 

JOT/I) een eigen (echt gedrukt) maandblad aanbood, waar- 

van ik de exploitatie geheel voor mijn rekening zou 

nemen, hetgeen betekende dat het de JOVD niets zou 

kosten. Er hoefde ook geen abonnementsgeld te worden 

betaald. Thuis gekomen schrok ik eigenlijk wel een 

beetje over de consequenties van mijn voorstel. 

Vooral het werven van advertenties was geen eenvoudig 
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werk en er moest heel wat worden gebeld en gepraat voor 

de finaciele basis was gelegd om het blad te doen ver- 
als hoofdredacteur het lang- 

schijnen. Er heerste in die tijd ook papierschaarste en 
r. Pas in 1962 kwam er een  an- 

ik was blij een partij zg. "Fzns" papier op de kop te 
t was voor Gert Stempher een 

kunnen tikken. Dat was een heel dik soort papier en voor 
rij in de JOVD actief was, maar 

een "krant" eigenlijk ongeschikt. 
t herinneringen aan de opricht- 

In de redactie namen zitting: Jimmy de Muynck, Ger van 
in de driemaster uit die tijd. 

Schagen en Jac. Linssen. 

Zelf nam ik de functie van hoofdredacteur waar. ik be- 

November 1952 werkte de  copy,  maakte de dummy, verzorgde de opmaak en 

correctie, sorteerde de bandjes voor verzending en de 

advertentieacquisitie deed ik ook grotendeels zelf. Het 

gestadig en vooral de congresnum— 

aTER 
kN  Aanleiding dat ik het blad na verloop van zeker een 

IJIEID EN DEMOCRATIE tiental jaren niet meer wenste uit te geven was een 

hoofdartikel (van wie weet ik niet meer) dat ik unfair  
er 
- vond tegenover Sydney van den Bergh (toen nog penning- 

"Ik had als redactiesecretaris meester van de VVD). In welk jaar dat was weet ik mij 

eid en Democratie van de VT/S niet meer precies te herinneren. Het moet omstreeks 1962 

idingscommissie. Na ondermeer als of 1963 zijn geweest. Wel weet ik nog precies dat Hans 

meen Handelsblad werkzaam te zijn Wiegel en Reinier Heyting bij mij thuis kwamen om de he- 

8 een kleine uitgeverij van vak- le zaak namens de JOVD over te nemen. ik weet ook dat 

en ik de oprichtingsvergadering deze overdracht op vriendschappelijke wijze werd geregeld 

:s de  steaming  zo laaiend ent- met respect voor elkaars zienswijze. 

er verder bij na te denken de De Driemaster werd met deze overdracht geheel het ei- 

edrukt) maandblad aanbood, waar- gendom van de JOVD en ik staakte elke bemoeienis ermee. 

geheel voor mijn rekening zou Wiegel en/of Heyting zullen zich wellicht nog henin- 

de dat het de JOVD niets zou neren wanneer de overdracht plaats vond en of ik op dat 

geen abonnementsgeld te worden moment nog hoofdredacteur was. ik hoop dat andere oud- 

schrok ik eigenlijk wel een JOT/D'ers mijn verhaal iets meer compleet kunnen maken. 

enties van mijn voorstel. Laat er geen twijfel over bestaan dat ik nog vaak te- 

advertenties was geen eenvoudig rupdenk aan mijn Driemasterperiode, waarin ik zo veel 
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N "Re  CHINGES 
IEBR'NCKMANN ,  

prettige momenten heb beleefd. 

Na dit stukje geschiedenis iets over de inhoud van het 

blad uit die jaren en natuurlijk over de problemen en 

opmaak van de driemaster. De prijs van de driemaster 

was in deze jaren gestegen van 12,- naar 13,- en daarna 

naar 15,- voor niet-leden. De driemaster had nog steeds 

zijn krantevorm behouden. 

Iets wat je veel tegen kwam in deze jaren, in de drie-

master, waren er pré-adviezen en de jaarverslagen. Deze 

stuken kon je meestal terugvinden tegen de tijd dat er 

een congres op komst was. Het hoofdartikel werd altijd 

door G. Stempher geschreven. Daarnaast was het afde--

lingsnieuws de hoofdmoot, dit besloeg zon 2 tot 3 

bladzijden. De rest van de stukken waren voornamelijk 

lang en beschouwend, er werd veel ingegaan op thema's 

als liberalisme, vrijheid, verschillende soorten stro-

mingen en de Europese eenwording. 

In tegenstelling tot de vereniging was de driemaster 

voornamelijk nationaal bezig. Er zijn wel enige inter-

nationale stukken terug te vinden in de driemaster, 

maar die zijn niet op aktuele internationale vraagstuk-

ken gericht. Er werden veel artikelen gepubliceerd van 

bekende politici. Vooral van de  Hr.  Oud waren veel stuk-

ken terug te vinden. Ook de aankondigingen en propagan-

da voor de zomerkampen en trekpaardenconferenties, kwa-

men in de driemaster te staan.  Hat  ook erg opvalt bij 

de driemaster uit de jaren '53 is het grote aantal ad-

vertenties. Deze besloegen soms wel 2 of 3 kantjes. 

Over het algemeen waren dit advertenties uit de wereld 

van de scheepvaart. Jarenlang bleven dit de dezelfde ad-

vertenties, soms werd de opmaak wat veranderd maar de 

tekst bleef hetzelfde, soms werd de hele advertentie 

aangepast maar het bedrijf bleef adverteren. 

Nadat het blad de kinderziektes in 1952 zon beetje 

had doorlopen, kwam de discussie over de inhoud van de 
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driemaster op gang. Er waren 2 stromingen merkbaar. 

De ene stroming wilde het blad een propagandistische 

tint geven en wenste voornamelijk lichte kost als in-

houd. De andere stroming vond juist dat het blad een 

politiek maandblad moest zijn, waar je op politiek ge-

bied wat aan had. Een zogezegd kaderblad met niet te 

veel propagandistische artikelen erin. De redactie pro-

beerde hier tussendoor te laveren, en maakte een com-

binatie van kaderblad en verenigingsblad met afdelings-

nieuws. Dat dit niet altijd even eenvoudig was spreekt 

voor zichzelf. In deze tijd kon je ook altijd een stuk-

je van de voorzitter vinden waarin deze zijn mening gaf 

over de verschillende politieke zaken. De aanmaningen 

tot het aanbrengen van abonnees of, voor afdelingsse-

cretariaten, het doorgeven van adreswijzigingen stonden 

ook in de driemaster. Het versturen van de driemaster 

Mededeling blad heeft zijn werkterrein 

aan onze lezers van het centrum van Amster- 
dam noodgedwongen moeten 
verleggen naar een obscuur 

De verschijning van 'iet mei- bovenkamertje waar ze verder 
juni-nummer is ernstig vel- van activiteiten der linkse 
traagd. Wij betreuren dat. geweld-wellustelingen ver- 
Maar de gezagsondermijning, schoond hoopt te blijven. En als 
de linkse terreur en de hoge 't moet gaan we in Den Helder 
accijns op bier hebben het werk verder! 
van de redactie ten zeerste 
bemoeilijkt. Dit rechtse maand- REDACTIE 

liet nog vaak te wensen over. Mensen die geen lid meer 

waren, kregen de driemaster nog steeds en mensen die 

wel lid waren kregen de driemaster nog steeds niet. 

Dit kon gebeuren omdat er geen vast algemeen secreta-

riaat was en de afdelingssecretariaten nogal eens ver-

gaten hun mutaties door te geven. Een leuke anekdote 

om te vertellen uit deze tijd is een stukje in een 

driemaster uit het aprilnummer 1953. Hierin wordt een 

prijs uitgereikt aan de afdeling die de meeste abonnees 

aanbracht voor de driemaster. Vlaardingen kreeg die 
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Onze 0eheimagen1 
in speciale dienst 
wist te Penetreren 
in een hbvergajng  

• • . 

._ ONVERWACHT en PlOtseljr met Stuiveling 
te 'Preken, d een expresse br• stond ik zaterdag 

in mel in de mc kamer van de JOVD 
Waar  ren hevig ronkten de  Men  beyond  

00  zich die middag OP het rustieke Drentse Platea ook Olj mee te k,,,,50,, o. cie, 
billijk de rime,, lUng., s ei t ,, 'I1 de VOUdige boeren die Ook op Drentse  Plateau nog steeds v, ploegen en zich moeten 

laten be tigen door horden recreanten. , 
 

ONNODIG te vermelden 
dat het vige ronken vooral in die uren 

w, OP de nog redelijk dicht bij de tour levende Drent 
zich r Pleegt te leggen ter u Veel opzien en i Praat baarde hoewel de eerste d Slechts OP halve kracht  draaid Wegens Werd g uitvallen van taren drie m 

Bij het binnentreden van de voor or 
ze organiSatie  zo belaflgrj 

ka me, 
werd ik meteen geconfronteerd me 
de vele afvalprodukt die be ezel 

prijs daar hij de meeste abonnees aanbracht; De ande-

re afdelingen waren in gebreke gebleven.' Ook toen al 

probeerde men zoveel mogelijk abonnees/leden te krij-

gen. 

ROERIGE JAREN '60 
De naam zegt het al. De tijd was roerig, je probeerde 

zoveel mogelijk naar voren (naar buiten) te treden en 

aandacht te trekken. Ook in de JOVD vind je dit terug 

en zeker ook in de driemaster. Veel dingen worden ver-

anderd en anders gedaan. De driemaster veranderd voor-

namelijk qua indeling en opmaak. De krantvorm blijft 

bestaan. Was het zaak in de jaren '50 lange inhoude-

lijke, wat hoogdravende stukken over vrijheid en li-

beralisme te schrijven, nu was de voornaamste taak via 

korte stukjes en artikelen op de aktualiteiten in te 

springen. Nog leuker was het om de aktuele politiek te 

bekritiseren of het geheel wat ironisch te benaderen. 

In de driemaster waren de ironisch of satirisch getin-

te stukjes dan ook niet van de lucht. Verschillende ru-

brieken komen naar voren zoals; de Marginalia, de Spio-

neur, stukje van de voorzitter en natuurlijk stukje van 

de hoofdredacteur. 

In de Marginalia werd voornamelijk de aktuele politiek 

kritisch bekeken. In deze rubriek werd ook de handel en 

wandel van de VVD bekritiseerd. De Spioneur was over het 

algemeen een stukje satire van de bovenste plank. Vele 

JOVD-ers zullen zich in die tijd hebben afgevraagd, wie 

hier de verantwoording voor had. Dit was voor ons ook 

"de vraag" na vele spioneurs te hebben gelezen. Na gron-

dig speurwerk kwamen wij erachter dat hier de hele redac-

tie voor veratwoordelijk was. De hoofdredacteur nam deze 

rubriek hoofdzakelijk voor zijn rekening maar het was de 

mening van de redactie die naar buiten werd gebracht. 

De overschakeling van lange stukken over liberalisme 

naar korte stukken over aktualiteiten ligt niet alleen 

ten grondslag aan de tijd maar ook aan de journalistiek 
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in die tijd. Ook de landelijke journalistiek werkte met Eerst een stu 

rubrieken als Marginalia, zodoende probeerde de redactie treding van R 

van de driemaster dit enigszins te imiteren. zegd, een roe 

De redactie probeerde van de driemaster een sterk  fib-  hoorlijk wat 

sofisch blad en communicatiemiddel te maken. Ze pro- eigen Stemverl 

beerden het liberalisme (en de VVD) kritisch te volgen, kwam veel ove 

Dit was niet het enige waar de driemaster mee gevuld Partij D'66 pi 

werden. Er stonden naast de vaste rubrieken ook adver- tweedeling mei 

tenties in. Het aantal advertentiepagina's was minder de driemaster 

dan in de beginjaren maar besloeg altijd nog 1 of 2 pa- hoorde duidel' 

gina's. 

DE DRIE- 
Hier nu be gr 
Van der Mm 
van de Drieni lezers!" 9 en reeds eind 

MAsTER van de partij I 

JOVD-ers Bosnia  en Van 
centelijk hebb 

maandblad van de onafhanke- Twee voormalige voorzitters van meervan. 

lijke liberale Jongeren Organi- de onafhankelijke liberale Jonge-  Hat  liberaal b 

satie Vrijheid en Democratie 
(JOVD). 

ren Organisatie Vrijheid en De- SIgesloten. De 
mocratie (JOVD), de heren mr Van der Meer 
H. A.  Bosnia  en G. van der Meer, begin tot het 
hebben zich aangesloten hij da liet beraad d 
politieke partij Democraten '66. binnen noch n 

Midden jaren '60 werden ook nogal eens stukjes geplaatst Hiervan maakt uw blad in een hen tegen de 
vierkolomabericlst op 31 decem- nen dit beraad 

van de redactie ter verontschuldiging voor het niet • berll. enige ophef. de inhoud van 
beraadsrapport  

plaatsen van  copy  of voor het niet uitkomen van de drie- 
De beren zien het niet meer. Mr.  
Bosnia," zo 'meldt uw politieke 

van ontatem,mi.: 
Desondanks zi., 

master. Wat ook erg speelde was de onafhankelijkheid, 

redactie, heeft in 1967 ook el ,, 
D'66 gestemd en de verwaohtln- geen mogelijkh 

ken flieUWirigg van 

waar verschillende gepeperde stukjes over werden ge- 

die hij toen nog van de VVD 
had, zijn met de resultaten van litiek. 

het liberaal beraad niet uitgeko- Wij zijn er op 

schreven. Was het niet de hoofdredacteur dan wel van de 
-men. Ie hoofdredacteur van de kaar te helpen, 
Deirmter, de  hear  G. van der 
Meer, die voor de heer mosma. Amsterdam 

voorzitter of van oud-JOVD-ers. voorzitter van de JOVD was, 
denkt net zo over de VVD. 

Ook leuke uitspraken gedaan op congressen kon je terug- 

vinden in de driemaster. Zo kon het gebeuren dat de heer  ling  speelde 

Hubert deze uitspraak terug vond in de driemaster, vond, dat de 

andere  liberal  
Bert Hubert op het congres te Dalfsen: 

nen de JOVD. 

"Het paradijs? Dat is een bar vol liberalen. De twee artikE 

motie van afkt 

Iets wat een paar dagen voortdurend de kranten haalde 

was de aftreding van hoofdredacteur Rob Marcuse. Ook in 

de driemaster, na het congres in oktober 1967, werd hier uit het oktobe 

veel aandacht aan besteed, verkiezingen b 
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Twee VVQ'ers 
naar D'66 

(Van  clue  correspondent) 
DEN HAAG, 3 jan; - De heren tI  

Bosnia  en G. van der Meer zijn uit de 
VVD ge-stapt, omdat zij van deze par-
tij geen echte bijdrage tot de plrtijpo-
litieke vernieuwing ver-wachten. Het 
tweetal heeft deelgenomen  ash  het li-
beraal beraad, een gespreksgroep van 
enkele liberale organisaties. De heren 

en Van der Meer zijn lid van 
de redactie' van De Driemaster, liet 
blad van de formeel onafhankelijke 
liberale jorigeienoi'ganisatie JOVD. 
Beid'ii zijn toegetreden tot DIII. 

VOLKSvS.poJT 3-I-go 

delijke journalistiek werkte met Eerst een stukje geschiedenis voorafgaand adn de af- 

ja, zodoende probeerde de redactie treding van Rob Marcuse. Het was, zoals al eerder ge- 

enigszins te imiteren. zegd, een roerige tijd. De JOVD had in deze tijd be- 

van de driemaster een sterk fib- hoorlijk wat kritiek op de VVD en heeft dan ook een 

icatiemiddel te maken. Ze pro- eigen stemverheffing gemaakt. Deze Stemverheffing 

(en de VVD) kritisch te volgen. kwam veel overeen met dat, wat de zojuist opgerichte 

waar de driemaster mee gevuld partij D'66 propageerde. Er was binnen de JOVD een 

st de vaste rubrieken ook adver- tweedeling merkbaar. In deze context moet je dan ook 

advertentiepagina's was minder de driemaster bekijken uit die tijd. De redactie be- 

aar besloeg altijd nog 1 of 2 pa- hoorde duidelijk tot de D'66 stroming. Deze tweede- 

Hier nu begrijp Ik, vóór de heer 

: Van der Meer, hoofdredacteur teur 
van Driemaster (1966-1967), ,, lezers!"  
en reeds einde oktober 1966 lid 
van de partij tot welke de beren 

JOVD-ers Bosnia  en Van der Meer zich re- 
centelijk hebben bekeerd. niets 

Twee. voormalige voorzitters van meervan. 
de onafhankelijke liberale Jonge- Het liberaal beraad Is eind 1969 
ren Organisatie Vrijheid en De- afgesloten. De leren  Bosnia  en 
mocratte (JOVD), de heren me. Van der Meer hebben vanaf het 
H. A. hoama en G. van der Meer, begin tot het eind (1967-1969) aan 
hebben zich aangesloten hij de het beraad deelgenomen. Naar 
politieke partij Democraten '66. binnen noch naar buiten is van 
Hiervan maakt uw blad in een hen tegen de ontwikkelingen bin-
vierkolomsberich.t op H decem- nen dit beraad, laat staan tegen 
ber jl. enige ophef. de inhoud van de gepubliceerde 

De beren zien het niet meer. Mr beraadarapporten ooit een bewijs 

Bosma" zo meldt uw politieke van ontstemming vernomen. 
redactie, „heeft in 1967 ook al op Desondanks zien zij in de VVD 
1'66 gestemd en de verwachtln- geen mogelijkheden meer tot ver-
gen dle hij toen nog van de VVD nleuwmg  Vail  de Nederlandse pa-
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voorzitter van de  JOT!)  war, M. B. MARCUSE 
denkt net zo over de VVD." 

DE DRIE- 
MASTER 

a onafhanke- 
eren Organi. 

Democratie 

n ook nogal eens stukjes geplaatst 

rontschuldiging voor het niet 

oor het niet uitkomen van de drie-

eelde was de onafhankelijkheid, 

eperde stukjes over werden ge-

de hoofdredacteur dan wel van de 

JOVD-ers 

edaan op congressen kon je terug-

r. Zo kon het gebeuren dat de heer 

terug vond in de driemaster. 

gres te Dalfsen 

dus? Dat is een bar vol liberalen 

n voortdurend de kranten haalde 

ioofdredacteur Rob Marcuse. Ook in 

congres in oktober 1967, werd hier 

eed. 

ling  speelde al zo lang als D66 was opgericht en men 

vond, dat de mogelijkheid moest blijven bestaan, dat 

andere liberale stromingen hun weg zouden vinden bin-

nen de JOVD. 

De twee artikelen die de oorzaak zijn geweest van de 

motie van afkeuring zijn; het stuk over Gruyters 

het stuk Trammelant en  Tie- 

rel ier 

uit het oktobernummer 1967. In de tijd van de kamer-

verkiezingen werd een stemadvies op D'66 uitgebracht, 
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BEGIN  door de driemaster. De afdeling Utrecht, in de per-

soon van Johan Meyer, kwam dan ook op het congres te 

Amersfoort met een motie van afkeuring tegen de redac-

tie van de driemaster. Het HB reageert op deze motie 

met te zeggen, dat als de motie wordt aangenomen, ze 

hem niet uit zullen voeren. De motie wordt aangenomen 

met 41 tegen 31 stemmen. De redactie besluit dan zelf 

af te treden om, zoals Rob Marcuse zegt, een scheuring 

in de JOVD te voorkomen. Over de motie zegt hij het 

volgende: hij snapt niet waarom er geen VVD-minded  per-

soon (Johan Meyer) in de redactie is gekomen. 

Ook het ontbreken van ingezonden brieven en reakties 

stemde hem tot twijfel of de meerderheid van de JOVD 

het wel eens zou zijn met de motie. 

De driemaster gaat na dit incident met een nieue hoofd-

redacteur en de heraangenomen redactie de eerste tijd 

aan de gang. In 1968 verandert het blad van vorm, voor 

het eerst in 29 jaar. De driemaster gaat nu f7,50 kos-

ten voor niet-leden en verandert ook van voorkant. Het 

magazine neemt de plaats in van de krantvorm. Vooral 

in de redactie leeft het idee om dit magazine in de 

kiosken te gooien voor de losse verkoop. Helaas is dit 

nooit gelukt. Het formaat van de magazine vond met wat 

handzamer. 

•J 4 'i j 
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n. De redactie besluit dan zelf 

Rob Marcuse zegt, een scheuring 

n. Over de motie zegt hij het 

et waarom er geen VVD-minded  per-

de redactie is gekomen. 

ingezonden brieven en reakties 

I of de meerderheid van de JOVD 

met de motie. 

dit incident met een nieue hoofd-

igenomen redactie de eerste tijd 

verandert het blad van vorm voor 

De driemaster gaat nu f7,50 kos-

r1 verandert ook van voorkant. Het 

ts in van de krantvorm. Vooral 

et idee om dit magazine in de 

r de losse verkoop. Helaas is dit 

oaat van de magazine vond met wat 

IEMASTER 

De jaren na de jaren 60 zijn minderroerig maar daar-

om niet minder interessant. Dit minder roeriger kunt U 

ook terug vinden in de artikelen van de driemaster. U 

merkt dat de redactie weer terug wil naar hoe de drie-

master vroeger was. Men wilde weer meer stukken brengen 

over onderwerpen als sociale rechtvaardigheid, liberale 

vrijheidsprincipes enz. en minder op aktualiteiten in-

spelen. Dit gelukt in de eerste jaren nog niet. Zelf 

geven ze de schuld" aan de grote toestroom van jonge 

leden waardoor minder discussies over werkelijk libe-

ralisme en meer op aktualiteiten wordt ingegaan. Jam-

mer is dat het nooit een echt aktueel blad kon worden 

omdat de tijd die verstreek, tussen het schrijven en 

het uitkomen van het blad, te groot was. Deze lange 

tijd, 1  2 a 3 weken, was nodig voor een optimale crea-

tiviteit en een minimum aan kosten. Daar er in de eind 

L1 

jaren 60 een schuld bij de drukker was ontstaan, was 

een minimum aan kosten noodzakelijk. De redactie heeft 

een idee over het ontstaan en de oplossing van dit pro-

bleem en legt dit idee dan ook d.m.v. een verslag voor 

aan de algemene ledevergadering. Hierin kwam naar voren 

dat de schuld voornamelijk was ontstaan doordat: 

1. de driemaster jarenlang was toegestuurd aan niet 

betalende niet-leden of aan gelikwideerde afde- 
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lingen. 

2. er rekeningen werden opgesierd met vorderingen. 

De redactie heeft toendertijd alle ex-leden een abonne-

ment in rekening gebracht over de jaren dat ze de drie-

master hadden ontvangen. Dit werkte erg goed en ze kre-

gen dan ook behoorlijk wat abonnementsgeld binnen. 

Verder worden er afspraken met de drukker gemaakt zodat 

zon situatie niet weer kon ontstaan. Daarnaast scha- 

kelden ze over op off-setprocedé waardoor de kostprijs 

daalt, en doet de redactie extra veel aan werving van 

abonnees en advertenties. Door dit verslag en door het 

Strijd voor Vrijheid en Democratie voor 

VAR/A iedereen, behalve voor 

Bestrijdt deze door uw hout onder hoge 

druk te laten impregneren bij: 

v. d. SIJDE's HOUTBEREIDING. N.V. 
SPUI 40 - STRIJEN - TELEFOON 01854.280 

niet functioneren van de driemaster komt er een hele 

discussie op gang. Er worden dan ook verschillende be-

leidsnota's geschreven voor het weer goed laten functio-

neren van de driemaster. Uiteindelijk komt er een be-

leidsnota van het HB waarbij de redactie zou worden ge-

splitst in een organisatieteam en een redactieteam die 

ieder apart een hoofd hebben, (een directeur en een 

hoofdredacteur) die apart verantwoording schuldig zijn 

aan het stichtingsbestuur driemaster (lees HB). Deze 

beleidsnota wordt door de redactie geamendeerd, maar 

door de Verenigingsraad goedgekeurd. De redactie stelt 

dan de portefeuillekwestie. Ook op de A.L.V. wordt de 

beleidsnota van het HB aangenomen en wordt al een ver-

zoek gedaan tot vervanging van de redactie. De redactie 

treedt dan af. 
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De  Hr.  Wiegel over de driemaster in het decembernummer 

1975; 

Het kritisch begeleiden van vraagstukken van binnen-

landse en buitenlandse politiek, met een speciale be-

langstelling voor het gehele beleid van de VVD is steeds 

een belangrijke functie van de driemaster geweest. En 

voor JOVD-ers onderling is een forum als de driemaster 

onmisbaar voor de toetsing van elkaars opvattingen, voor 

het helder formuleren van je gedachten, voor het 

scherp en verdraagzaam leren discussiëren. Tenslotte 

is het blad het middel om onderling contact te houd-

en, te weten wat de verschillende afdelingen, de 

commissies en het EB aan het doen zijn. 

De indeling in rubrieken verandert in de begin jaren 

'70. De Spioneur en Marginalia verdwijnen en er komt 

een inhoudsopgave voorin te staan. Je vind ook elke 

keer advertenties terug voor het deelnemen aan kader-

cursussen. Men vond in deze tijd dat kadercursussen 

nodig waren om leden te scholen in liberalisme. 

Dit had te maken met de duidelijke polarisatie tussen 

de partijen. Door deze scholing kon je duidelijker 

maken waar je vóór was in plaats van hard schreeuwen 

waar je tegen was. 

Ook de persv 

geven, werder 

dactie begon 

stuk geschre 

ven te staan, 

d.m.v. artikE 

cartoons en I 

Iets wat bela 
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deze tijd dat kadercursussen 

scholen in liberalisme. 

duidelijke polarisatie tussen 

scholing kon je duidelijker 

in plaats van hard schreeuwen 

Ook de persverklaringen die in die tijd worden uitge-

geven, werden gepubliceerd in de driemaster. De re-

dactie begon te werken met fotootjes, degene die het 

stuk geschreven had kwam in een klein fotootje erbo-

ven te staan. De driemaster wordt gezelliger gemaakt 

d.m.v. artikelen in kaders plaatsen en het werken met 

cartoons en tekeningen. 

Iets wat belangrijk was werd in een kader gezet. Zo 

langzamerhand zie je ook die langere stukken weer te-

rugkomen. Een interview of een artikel van 2 blad-

zijden zie je steeds vaker verschijnen. De driemaster 

wordt daardoor moeilijker te lezen. Dat, wat ze met ar-

tikelen binnen kaders plaatsen, proberen te bereiken, 

wordt door de langere stukken teniet gedaan. 

Er wordt veel aandacht in deze tijd, (1976) besteed 

aan advertentiewerving. Iedereen die een advertentie 

aanbrengt krijgt 10% van de jaarlijkse opbrengst van 

de advertentie. Veel haalt het niet uit, want de ad-

vertenties blijven sporadisch. Zoveel advertenties 

als er vroeger waren, voornamelijk wat betreft de 

scheepvaart, zo weinig zijn het er nu. De prijs van de 

driemaster stijgt in deze jaren enorm. In 1972 wordt 

de prijs 510,- per jaar. 

In 1976 is de prijs al ±15,- per jaar. 

In 1978 wordt dit al ±25,- per jaar en in 1980 is dit 

±27,50 per jaar. 

EIND '70 TOT NU 
Eind jaren '70 begin je weer een ommekeer te krijgen 

wat betreft de inhoud van de driemaster. De redactie 

werkt dan een paar jaar themagericht. Elke driemaster 

staat in het teken van een bepaald thema en alle ar-

tikelen of interviews hebben met dat thema te maken. 

Er is dan 1 hoofdartikel, dat wat langer is en daar-

omheen wat kortere artikelen. Ook nieuwe rubrieken 

krijgen de aandacht. Marginalia wordt weer in ere 
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hersteld net als 'van de voorzitter'. Daarnaast heb Ook een belan 

je de nieuwe rubrieken: krantvorm zel 

De Basis en De Basis Aktief ren (35 jaar 

JOVD in het nieuws De verzending 

De basis was een rubriek waarin de verschillende af- Cdus makkelijk 

delingen in het zonnetje werden gezet of waarin de a- houdelijk is 

vonden van de verschillende afdelingen werden bespro- 
"Jung le Wim "  Eels  

zich van het 

ken. JOVD in het nieuws werd op de achterkant gezet en 
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flGENDA 
Er komen ook wat meer artikelen over het buitenland in 

te staan. Nieuws van Amnesty International en artikelen 

over Rusland vind je geregeld terug. In 1980 besluit de 

redactie om de driemaster weer in krantvorm te laten 

verschijnen, in verband met de lagere kosten en de kor- 

tere duur van het produktieproces. Zo konden ze wat ak- 

tueler zijn. 
AAN ALI 

In 1983 wordt het roet wéér omgegooid en wordt de drie- liet is nodig 

master een magazine. Hiervoor waren verschillende rede- 
zending van 

grondig te r 
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de krantvorm te onhandig. Zoals Wim  Eels  heeft gezegd; 
de administi 
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de voorzitter'. Daarnaast heb Ook een belangrijke reden was dat de verzending van de 

1 krantvorm zelf gedaan moest worden en dit in al die ja- 

Isis Aktief ren (35 jaar lang) nog steeds problemen opleverde. 

is De verzending van de magazine neemt de drukker op zich, 

lek waarin de verschillende af- dus makkelijker en waarschijnlijk minder fouten. In- 

tje werden gezet of waarin de a- houdelijk is het blad ook veranderd. Het blad onthoudt 
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AAN ALLE J.O.V.D.'ers laat een Ieder zich dan onver- 

r wéétr omgegooid en wordt de drie- liet is nodig gebleken de ver- wiJld tot de administratie, 

iervoor waren verschillende rede- 
zending van ons maandblad Prinsengracht 1077 te  Amster- 

grondig te reorganiseren. dam, wenden. 

was wel dat er vanuit de leden Na van vele afdelingen In deze Elke klacht zal onmiddellijk 

de volle medewerking te heb- worden behandeld. 

azinevorm was. Veel leden vonden ben mogen ontvangen hoopt Ons doel Is: voor elke  

Jig.  Zoals Wim  Eels  heeft gezegd; 
de administratie dat Ieder J.O.V.D.'cr een Driemaster, 
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iiet lezen naast je eitje bij het master ontvangt. juiste adres. 

Mochten er nog klachten zijn, DE ADMINISTRATIE 
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HOOFDREDACTEUREN 
1949 - 1962 Gert Stempher 

1962 - 1963 E.T. Hoven 

1963 - 1966 F. Wagemaker 

1966 - 1967 Rob Marcuse 

1967 - 1970 Gerard van der Meer 

1970 - Jan Ekkers 

1970 - 1972 J.H. Lambers 

1972 - 1973 A. Gijsberts 

1973 - 1974 J. Weggemans 

1974 - 1976 I. Don Berghuys 

1976 - 1978 Bert van der Stoel 

1978 - 1979 Gijs de Vries 

1979 - Jan den Dekker 

1979 - 1981 Marco  Swart  

1981 - 1982 Wiljan Loomans 

1982 - 1983 Wim Fels 

1983 - Wilfried Derksen 
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DE CENTEN IN DE JOVD 
Financiële afgronden zijn de JOVD nooit vreemd geweest. 

05 Doo

JOVB r de jaren heen heeft een flink aantal penningnlees-

ters er zorg voor moeten dragen dat alle mooie plannen 

door hun collega bestuurders uitgedacht ook daadwerke-

lijk konden worden uitgevoerd, even zovele malen moes-

ten zij echter deze plannen dwarsbomen door te wijzen 

op een lege kas. 

Dat het besturen van een complexe vereniging als de 

JOVD geen sinecure is, staat buiten kijf. Helaas wordt 

vaak de rol van de penningmeester danig onderschat, ter-

wijl juist de penningmeester een sterk beleidsbepalende 

rol speelt. Hij is het, die via een juiste verdeling van 

de beschikbare gelden er zorg voor moet dragen dat een 

ieder aan zijn trekken komt. En geld is er altijd tekort 

geweest 

DE DRIEMASTER 

,Het kleine beetjesfonds herleeft"  
Viering van ons tweede lustrum vraagt ook Uw bijdrage 

Er is een tijd geweest dat er in De zilter bekend geworden lid 200 gal- J.O.V,D. voorlopig uit de financiële lustrum geopende rekening 
Driemaster geschreven werd over den gaf voor de uitgave von de zorgen. De nodige propaganda kan bij R. Meen in Zonnen te 

Het Kleine Beetjesfonds". Dit laatste folder, maar bet moet zij don gevoerd woeden, er kunnen Vlaardingen, giro 1021, onder  

foods  werd eens opgericht om te zijn, dat in dit jobuleuwjoar alle le- weekends gebonden worden en heel de naam renpagandalnisda 

dienen  ale  verzamelbak yen kleine den een bijdrage leveren. Een groet in de verte rijst don het perspectief 2.0V.». 
bedragen - via inzamelingen e.d. of een klein bedrag maar inieder ven een vest secretariaat, waarvoor 

De eerste giften csm reeds blanco- 
verkregen -  on  uiteindelijk be- verkregen 

 
geval VAN IEDER LID HITS, een functionaris ken worden aan- 

tekenen. Wij hopen in  de volgende 
em  het Hoofdbestuur een fi- getrokken, die belast  eel  worden 

D en t een langere lijst te I 
na 1 gij t t1 t g al) 

We werker, n
- 
 tnstp d

loterijen of schiettenten, dit i~' 
met t g van d t d t 

dma t t a sand  a opnemen.
v 

ieronder volgt een 
tijd d kleine beetjes n m a t minde, d a b  

pmalenti.. t esw'0  dig:  NN 25O 
b v 

D JOVD groeit a a ti 

roep op jon persoonlijk. 

Wij weten t ga t dl 

.. . 
Op dergelijksecretariaat 

il 
there  

ook ntraal 'er- 

R. te G.  te E. 110,—I Me) J.  L. H. 
TPt 0f25_  Mej.  MMtWG 

W.  
bone  tempo, hetzelfde ie van  teepee-  bet altijd mogelijk ie om in eigen richt d bibliotheek- , 

'worden da 
a ss or- 

fit,—; Mevr. H. W. K. de G. te 
—; J. L. te A. /5,—; Totaal sing  op  de aitgoven. Er ia een tekort kring  gelden in te zamelen voor een matiewerk 

fl00,
50. aan geld voor nieuwe folders en speciaal evenement, een propagan- 'werden lijkse zaken afgehandeld 

HANS M. J. DUBBELDAM, herdruk van de oude. da-wond, een plaatselijke lustrum-  etc. etc. In tegenstelling Int alle 
Algemeen secretaris 

Vaker dan U weet warden door le- 
viering  etc.  andere jongerenorganisaties heeft 

den  nit  privé-middelen koeten van Nu gaat bet om het tweede de JO  VD.  het lot na toe  sander  

de negenisatie betaald em do lustrum vase de landelijke vaste werkkrarht kannen stellen, 

J.O.V.D, draaiende te houden.  Hire-  organisatie nu woedt dot langzamerhand  come  - 

in zal op korte termijn verandering No goot het urn ren stevige gelijk en leiden de activiteiten on- 

macten komen om de J.O.V.D, na- financiële basis, waardoor het der het gemis von een centraal 

belemmerd verder te kannen laten mogelijk zal zijn snor onaf-  pant  

fronsen. Teneinde dit te bevorderen henkeltjkhetd als organisatie Met dit alles hebben wij tea over- 
zullen niet weinigen maar ALLE in de toekomst te bewaren, vioede nog eens geïllustreerd hee  
leden  bass  krachten rnnete,s gaven 
mu 

 Als ieder lid van Eindhoven tot dringend nodig de medewerking van 

financieel mogel
de 

ijk te maken 
 plarmen 

Alkmaar, van Oost-Groningen tot 
alle leden es. 

Het was mooi, dat op kat congres 
Hoeksewaard, van ALLE afdelingen 
in het bed IEDER LID 11 galden 

Bijdragen kunnen gestart 
worden op een speciaal tee 

in Den Haag een alleen aan de voor- bijeenbrengt of eelt geeft ia de gelegenheid van het komende (GO.MMSe_ 958) 

Het begon al 

grootte van .f 

nomische bedr 

In deze begin 

boven de f 2. 

ve op te bouw 

Fonds ' , een p 

verdwenen. Zo 

van ± 64,-- b 

ook nog een e 

kreeg een ver' 

cretariaat wa 

slindend, VOO 

Drastis 
Een kanttekening bij h 

Een hoofdbestuur ban zich wel Men vraagt om beorb 
erna genoodzaakt zien aan de Al- vraagt  em  propaganda, 
gemene Vergadering voorstellen te kast geld, geld en nog 
doen, die beslist geen algemeen ge- Ilriaza to dat er niet. 0 
juich tengevolge zullen hebben.., secretaris herbergt zijn 
Zoiets te jammer, in sommige ge- men in een Oude  orb  
vallen zelfs uiterst betreurens- stencilwerk nebroet te 
waardig, doch het mag geen aan- het geheel niet, omdat st 
leiding rijn om dergelijke voorstel- gevallen moet worden 01 
len in de ijskast te houden. Van- paratune. Noodzakelijke 
daar dot op het as, congres in Am- woeden niet of niet veil 
sterdans bet punt afdeaehtsver- derhouden, deze rants  
beging" aan de orde komt! of afgevaardigden genen 
De huidige afdracht van de afdelin- eelt de reiskosten te 
gen bedraagt 5 1,04 per lid pee jaar Tot op zekere hoogte ka, 
en voorgesteld  sal  worden dit te zelf betalen, maar erg, 
verhogen tot 1 4,— per jaar ofwel grens, men kon een n 
een gulden pee kwartaal. Uit onze eenmaal Wel ren pasej 
prille J.O.V.D.-jaren herinneren wij weinig olie laten lol  
one, dat een soortgelijk voorstel nare0 of laat zit men ge 
aanleiding  nerd tot verhitte bets-  met de brokken. 
genen uitputtende disrumire. Wij  lie  1.0V.». heeft met Is 
herinneren ons uit die (prille) ja- deelijk snelle groet de 
een ook, dat we toen op simpele litieke jongeeenoegazsisa 
wijze de (schaarse) penningen schaduw gesteld, dat w 
van een (kleine) afdeling beheer- langzamerhand wel. Ond 
den en de afdraektsverhoging be- de 3.0V.». de enige joe 
sehoawden als een Alva-achtige nisalir die bet moet ets 
tiende peeoieg, ocgelegd  done  een der vast Secretariaat ee 
soort anonieme bloedraad von het één of mere vaste keae) 
meest bedenkelijke alissi. Dit nu, de meest enthousiaste 
was niet  joist  gen hebben  rehire  nog  ii  
Ook vandaag zou de hierboven veer hon dagelijks bro. 
kort weergegeven gedaelstegaoeg niet hoef le aan een redelijke  
joist  zijn. De financiële basis van de rust. 
J.0.V.D. is daar en door ongezond. Wij dienen ons te real) 

Maar in de 101 

het chronisch( 

ningmeesters - 

ses - plagen, 

vormden de afc 
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bgevoerd, even zovele malen rnoes-

lannen dwarsbomen door te wijzen 

?en complexe vereniging als de 

staat buiten kijf. Helaas wordt 

iningmeester danig onderschat, ter-

eester een sterk beleidsbepalende 

;, die via een juiste verdeling van 

er zorg voor moet dragen dat een 

komt. En geld is er altijd tekort 

;TER 

fonds herleeft' 
vraagt ook Uw bijdrage 

(.V.D. voorlopig  oil  de financiële lustrum geopende rekening 
gen. De nodige propaganda kon bij B. Mees & Zooneio te 

gevoerd worden, er kunnen Vlaardingen, giro 1021, onder 
ekeode gehouden worden en heel de naam Propagandafonds 
de verte rijst don het perspectief J.O.V.D. 
s een voet secretariaat waarvoor 
1 functionaris kon worden con- De eerste giften zijn reeds b-,  
rokken, die belast zal worden gekomen. Wij hopen in de volgende 
t de uitvoering von de steeds toe- Driemaster een langere lijst te kar! 
rende administratie enrorres- nen opnemen. merander volgt  err  
odeotie. eerste verantwoording: N.N. / 2112. 

een secretariaat an  4 Ik t 
B. te G. te B. fl1,—; Mej J. L. M 
T. P. te 0. f25,—; Mej. M. M. te W.G 

centraal ver-  
ht d bbS 1

0ert ill,—;  Mevr. H. W. K. de H. te W 
L. te A. f 5-1  Tote';  

tievreek worden gedaan,
J. 

se zaken afgehandeld woeden HANS M. 2. DUBBELDASO. str Ie tegenstelling  tat  alle 
Algemeen seeretari lere jongerenorganisaties heeft 

J.O.V.D. het  tat  nu toe zonder  
its  werkkracht kunnen stellen, 
wordt dit langzamerhand onma- 

ijk en leiden de activiteiten en- 
het gemis van een centraal 

t dit oPec hebben wij ten over- 
ede nog eens geïllustreerd hoe 
agend nodig de medewerking van 

leden ja. 

Bijdragen kunnen gestart 
Worden op een speciaal tee 
gelegenheid van het komende (.cMMEQ I958) 

Het begon allemaal met de startsubsidie van de VVD ter 

grootte van f 4.000,--, als contributie werd het astro-

nomische bedrag van één kwartje per maand geheven. 

In deze beginjaren kwam de begroting dan vaak ook niet 

boven de f 2.000,-- a f 3.000,-- . Om een kleine reser-

ve op te bouwen kende men het zogeheten 'Kleine Beetjes 

Fonds', een pot waar alle losse dubbeltjes en kwartjes in 

verdwenen. Zo was er bijvoorbeeld in 1954 een 'kapitaal' 

van 1 64,-- bijeen gespaard. Het hoofdbestuur was toen 

ook nog een echt(H)ere(n)baantje, alleen de secretaris 

kreeg een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Dat se-

cretariaat was trouwens ook nog niet zo geldver-

slindend, voor het boekjaar 1951-1952 totaal 1888,08 

DrsIisch maar reëel 
Een kanttekening hij hef voorstel lof verhoging van de szfdraehtrn 

Een hoofdbestuur ban slok wel Men vraagt sot brochures, men de J.O.V.D.  geen clubje van lief- tegenwaarde van iwrr pakjes  ei- eens genoodzaakt  zien aan de Al- vraagt om peapaganda, doch dit hebberende amateurs meer ja, maar geretten komt bet Hoofdbestuur 
gemene Vergadering voorstellen te kost geld, geld en nog eens geld, een organisatie met veel aidellu- voor als een dragelijk offer. Van- 
doen, die beslist geen algemeen ge- Helaas is dat er niet. De landelijk gen, veel leden en veel veepieh- daar het vnorstrl. 
juich tengevolge zullen hebben. - - secretaris herbergt zijn kaartapste- lingen. Aan ren vast srrrtariazt eis G. D. Zoiets is jammer, in sommige ge. men in een  nude  schoenendoos, een eventueel van buiten aan ie  
vallen cr100 uiterst beteeurrns- stencilwerk gebeurt te laat of to trekken gelisnarerede kracht Is in 
evaardig, doris het mag geen aan- het geheel niet, omdat steeds  terug. de toekomst  niet te ontkomen wil 
lesding zijn om dergelijke voorstel- gevallen moet Worden op privé.ap- het apparaat verder groeien en ge- Meppel favoriet len in de ijskast ie houden. Van- jszratuur. Noodzakelijke enntartrn  sand  blijven functioneren, 
daaei op het a,a. congres in Am- worden niet of niet voldoende mi- Wij zullen allenieto Isij moeten van deze maand sterdand het punt ,afdrachtsver- 
haging" aan de orde komt' 

derhoude„ daar contactpersonen 
of afgevaardigden genoodzaakt zijn lossen tot con sterk, organisatie, 

De huidige afdracht van de af steun. ing de reiskosten te financieren. In vele afdelingen zal een rontri- Dr afdeling Meppel is een zeer 

gen bedraagt f 2,04 jaar lid pee jaar Tot op zekere hoogte ban men wel 
huurverhoging nodig zijn. Het is 
echter dienstig te overwegen, dat 

actieve afdeling. Het aantal 
en voorgesteld aal worden dit te zelf betalen, maar ergens is een er ook meerdere afdelingen zijn, 

nieuwe leden van deze afdeling 
verhogen tot f 4,— pee jaar ofwel grens, men han n achine nu ee m die serieus aandacht hebben be- t t tot  25. Een  s g gen 
ren golden pee kwartaal. Uit onze eenmaal  wel een poosje met te  steed  aan het winnen van dnna.  geweldige prestatie. Hopelijk 
prille J.O.V.D.-jaren herinneren wij weinig olie talen lopen, maar leorsen daardoor met een geringe inspireert deze activiteit ook de  
sea, dat een soortgelijk voorstel vroeg af laat all men gegarandeerd rozetibulir van de leden kunnen  bestuuredes van de ,,rustige 
aanleiding  nerd  tal verhuis Sets- met de brokken. volstaan, Voor leden die zich  doer  afdelingen. 
gen en uitputtende discussies. Wij 
herinneren  ens  uit die (prille) ja- 

Dr J.O.V.D. heeft met haar uitzon- studie, militaire dienst of wat  Your  Dr topscorers in  once  leden- 
ren ook, dat we toen op simpele 

derlijk snelle groei de andere po- 
lilieke jongerenorganisaties in de 

reden  sob  een zelfs relatief kleine 
extra-uitgave beslist niet kunnen werfcampagne zin tot op he- 

wijze de (schaarse) penningen schaduw gesteld, dat weet ge nu veroorloven, kan in overleg met de d o.
- 

van een (kleine) afdeling beheer- langzamerhand wel. Ondanks dit is afdelingspenningsnrestrrs altijd een 
- 

Hei Gooi met 30 nieuwe leden, 
den en de afdeaektsverhoging b5 de J.O.V.D. de enige jongeernorga- speciale regeling getroffen worden, Meppel met 25, Z.O. Drenthe schouwden als een Alva-aehtige nisalir dir het meet stellen zou- hetgeen uiteraard doorwerkt in de met 23 en Voorne-Putten met tiende eeooszg, o5sgelrgd door een der Vast secretariaat en zonder afdracht. 13. soort anonieme bloedraad van het 
meest bedenkelijke allosi. Dit nu, 

èèn of mere vaste krachten. Zelfs 
de meest enthousiaste actievelin- 

joel punt waar het echter om gaat 
Uit dat lijstje blijkt wel ever- 

was niet juist. gen hebben echter  nag  wet de zorg 
is de bereidheid van de loden cm 
persanlijk iets hij te dragen tot een duidelijk, dat talloze jongeren 

Ook vandaag zou de hierboven voor hun dagelijks brood en be- krachtige en strijdbare J.O.V.D. open staan voor Onze beginse- 
ksrt weergegeven gedachtegang niet knefir aan een redelijke dosis nacht-  Vase  de J.O.V.D. van vandaag en len. Het is aan ons de taak urn 
Juist zijn. Be financiële basis van de rust, die van morgen. Een afdraehts-ere- hen in onze organisatie te bron- 
J.O.V.D. is  doer  en door ongezond. Wij dienen ons te realiseren, dat beging von twee golden ofwel de gen. (svr-rti.25Ee. 1959) 

Maar in de loop der jaren veranderde er veel, alleen 

het chronische geldgebrek bleef als een spook de pen-

ningmeesters - en vanzelfsprekend de penningmeesteres-

ses - plagen. Een altijd weer terugkerend probleem 

vormden de afdrachten van de afdelingen aan het hoofd- 
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bestuur. Het fenomeen zelfinning heeft er altijd weer 

zorg voor weten te dragen dat er grote tekorten ont-

stonden ten opzichte van de begroting. Vele ingenieuze 

invallen waren dan ook nodig om de tekorten enigszins 

aanvaardbaar te maken. Hoe vaak zijn niet de rijke 

VVD-ers' vergast op een bedelbrief? Een ander aardig 

voorbeeld vormde de piek-actie in 1975. Via een hal-

ve pagina in Vrijheid en Democratie werden de VVD-ers 

opgeroepen een piek over te maken op de rekening van 

de JOVD, totale oogst: 5 200,--. 

Daarnaast werd er natuurlijk ook vaak een beroep ge-

daan op de VVD-kas. In vette jaren werd toch wel zon 

5 10.000,-- geschonken. Ook wilde de VVD nog wel eens 

een subsidie verstrekken voor congressen, een ander ver-

lies lijdende post. 

Die congressen waren een jaar of twintig terug ook nog 

niet zo duur, zo kostte het congres in 1963 voor een lid 

5 11,--. Tien jaar later was dat 5 29,--, heden ten dage 

niet minder dan S 75,-- 
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SEPT.59 Van de H.B. tafel 
Vormingswerk verdient meer aandacht 

Niet alleen aan de gebruinde gezich-
ten maar ook aan de bizonde, leven-
dige discussies was het te merken, 
dat de vakantieperiode voor de  
NB.  leden heilzaam was geweest. 
Ze bleek op de H.P. vergadering, 
6 september te Amersfoort gehou-
den. 
Verheugende burirhtae 0,uren er 
uit Amsterdam, waar de congres-
commissie al maanden in de weer 
is om de viering van ons tweede 
lustrum voor te bereiden. Uit de 
vurige llriemastor en dit nummer 
kunt U vernemen wat er 24 en 25 
oktober in de hoofdstad gaat gebeu-
run, ik  bass  bier maar één ding aan 
toevoegen: dit mug U niet missen, 
dus zorg er bij te zijn! 
In het NB, is de noodzaak bespro-
kro, dat er in de afdelingen vol-
de tijd Wordt besteed aan bot vor-
mingswerk. Het komt voor, dat  eon  
afdeling drijft,,,g, vindingrijk-
heid en he,%jsveemsgen 

bereid zijn werk 
n. o 

von  sun  çsee fi4s,Verdwij- 
nra de ,,trelupa n' om

bloeiende nen e-  jam,  

te zien aftakelen, maar het is niet 
nodig als er maar tijdig naar be-
kwame opvolgers wordt uitgezien 
of dezer Worden gevormd door de 
leden te trainen in vergadertech-
niek en leiding-geven aan de af-
delingsbijeenkomsten. 

Het H.B. zal het op het congres in 
functie komende nieuwe Hoofdbe-
stuur suggereren de aanpak hier-
van op landelijk niveau te overwe-
600. Andere onderwerpen kunnen 
hieraan worden toegevoegd, zoals  
on.  het geven van nieuwe vormen 
aan ufdelingsbijeenkomsten.  
Heeds  meerdere malen versumber-
den de anders zo Optimistische -
enthousiaste gelaatsuitdrukkingen 
van de H.P. loden als Klaas Weide 
een tussentijds overzicht gaf von 
de financiële toestand von onze 
J.O.V.D. 

U weet het: we maken een pe-
riode van aanzienlijke groei mee-
Nieuwe afdelingen worden opge-
richt, andere breiden ziek uit, 
commissievergaderingen vinden er 
nagenoeg elk warhead plaats, con-
ferenties worden  dour  steeds meer 
leden bezocht, ma. 
U begrijpt ook, dat deze groeiende 
activiteiten verhoging van de kos-
ten rose 0000 Organisatie met zich  

brengen 10v. aan propaganda, f01-
does en declaraties. 
Zr zijn reeds veel suggesties ge-
daan am do zorgen van de lande-
lijk Penningmeester te verlichten 
en edo, die regelznatig teragkeert 
is: verhoging van de afdrachten. 
Ik meen er dan ook goed zen te 
doen U er op voor te bereiden, dat 
er op het congres een voorstel in 
deze richting le verwachten is. 
Diepgaand to er gefilosofeerd over 
de randidoatstolling voor het nieu-
we Hoofdbestuur, mak is dat ee 
een homogene Ploeg uit de b-
komt, die tol samenwerking instaat 

De samenstelling zal een redelijk 
beeld dienen to geven van de regio-
nale Spreiding in onze organioutie. 
Verder zullen de H.B. leden leiding 
moeten geven  can  de diverse oom-
missies  on  zowel in contacten naar 
binoeoo uls naar buiten  represents-
lief moeten zijn voor de liberale 
jongeren. 

A. V. 

STEUNT ONS 
PROPAGANDAFONDS 
HET PROPAGANDAFONDS 
vraagt nek Uw medewerking, 
siert nog heden Uw bijdrage 
op postrekening 1021 van de 
heren N. Mees en Zoenen te 
Vlaardingen, onder vermelding 
,,Projsagandafonsls J.O.V.D.". 
Wentel Uw verantwoordelijk- 

heid niet op anderen af, maar 
kom zelf eens tot actie, 

Alleen met aller hulp krijgen 
wij een sterke organisatie. 

(De verantwoording van de 
binnengekomen giften komt in 
het congresnummer.) 

500 
Een magisch getal 

Hebt U zich al opgegeven voor 
deelname aan het congres. Nog 
niet? Wilt U dun vandaag hot 
inschrijfformulier invullen en 
naar het congressecretariaat 
zenden. U vergemakkelijkt hier-
mede aanzienlijk de voorberei-
dende werkzaamheden. 

Denken de afdelingsbestuurders 
er wel om, dat zij een belang-
rijk aandeel kunnen leveren in 
het weslagen van ons grote 
lustrum-congres. Zij zullen  hurl  
leden tot bezoek moeten  oar-
speren. 

Wij zullen op 24 en 25 oktober 
as. de Nederlandse jongeren 
moeten tonen, dat 000e organi-
satie bruist van levenskracht. 

Dus thans aan het werk! 

fonds een en 
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Vooral de be 
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De afdracht heeft een minder onstuimige groei gekend, 

tot 1967 hing deze zo rond de 1 5,-- per jaar, uit-

groeiende via een tientje in 1970 tot 1 14,-- op dit 

moment. 

Een ander groot probleem voor de kasbewaarders bij de 

JOVD vormde de Driemaster. In 1954 een postje van 

1 50,-- op de begroting, nu een post van een slordige 

1 40.000,--. Vele jaren stond de Driemaster niet op 

begroting vermeld, van de afdrachten aan het hoofdbe-

stuur ging een x-bedrag rechtstreeks naar het 'Bureau 

Driemaster' , dat daar dan maar van rond moest komen, 

iets dat zelden lukte. Leningen van het hoofdbestuur 

aan dit bureau waren dan ook niet van de lucht en ge-

lukkig kende men ook nog het fenomeen 'propagande- 

fonds'. Dit fonds was voornamelijk bedoeld voor - de 

naam zegt het al -propaganda -doeleinden als brochures, 

weekenden en dergelijke en werd gevuld met gulle gif-

ten. Ook naar krap zittende afdelingen werd via dit 
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master deed in barre tijden een beroep op dit fonds. 

Vooral de beginjaren '70 waren in financieel opzicht 

rampzalig. Het boekjaar 1970-1971 werd afgesloten met 

een nadelig saldo van f 4.700,--. In maart '72 be-

droeg de schuld f 3.500,--, een vreemde schenking van 

± 4.000,-- van een Mister-X zorgde toen voor wat lucht. 

In juni 1973 bedroeg de schuld aan de drukker bedui-

dend meer dat .f 7.000,--. Het hoofdbestuur heeft toen 

de schuld overgenomen van de Driemaster en enige tijd 

later is het propagandafonds geliquideerd. 
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In de jaren '75-'76 begon de finaciële situatie er 

wat rooskleuriger uit te zien. Toendertijd werd de 

aanzet gegeven tot de CRM-subsidie waar de JOVD nu 

feitelijk geheel op draait. Niet dat alles opeens van 

een leien dakje ging, zeker niet, de schuldenlast uit 

de voorgaande jaren bleef nog lang drukken, maar door 

de subsidie werd het mogelijk personeel aan te trek-

ken en een kantoorpandje te gaan beheren. 

Toen het vrijwel zeker was dat CRM 90% van de perso-

neelskosten voor anderhalve mankracht zou vergoeden, 

werden er advertenties geplaatst om personeel te 

werven. In de restauratie van station Zwolle is toen 
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uiteindelijk het definitieve sollicitatiegesprek ge- 

voerd met de latere secretaresse van de JOVD. 

/ en ln t 0rmert In ruil voor de VVD-subsidie ging de JOVD toen een 10",
t
g„t 

 
I  hok van twee bij drie meter betrekken bij de Telders- 

- 

-=-- I stichting in Den Haag, de aanzet tot het huidige kan- 

toor in het Stikkerhuis te Amsterdam dat omstreeks 1977 

/ 
werd betrokken. 

P661d
j  Al met al was het toch nog geen ideale situatie voor de  

Vail  OIIi8 1 penningmeester. Per slot van rekening moest 10% van de 

) personeelskosten worden opgebracht. Kritiek werd het 

ks is i 
dood 

/ zelfs, toen er nog geen subsidie van CRM binnen was, de 

uuOu J contributies achter lagen op het schema, en 1 500,-- op 

/ de bank stond en het personeel moest worden uitbetaald. 

/ Een lening via de rekening-courant bracht op het laatste 

nippertje uitkomst. 

Door het personeel werd de hele organisatie plotseling 

een stuk professioneler, niet alleen kon het secreta- 

LEEFT!! i riaat de hoofdbestuursleden veel werk uit handen nemen, 

ook kwamen plotseling de loonbelasting en de bedrijfs 

vereniging om de hoek kijken. Maar sparen moest de pen- 

ningmeester als het personeel ziek was, in zon geval 

) C 0 er a.s. 
betaalde de bedrijfsvereniging 80% van het inkomen. En 

als de JOVD de Organisatie had van het traditionele 

VVD-JOVD-diner, dan moesten de JOVD-hoofdbestuursleden 

zelf de maaltijd betalen' 

Na al deze magere jaren slaagde men er uiteindelijk in 

I  in 1978 een reserve op te bouwen van 1 8.000,--. Vanaf 

dat moment is het stukken beter gegaan We mogen ons 

nu verblijden in financieel krachtige vereniging met 

een begroting van drie ton 

Een politieke jongerenorganisatie, met 5.000 leden de 

grootste van het land die nog steeds groeit als kool 
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