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Het afgelopen jaar vertoonde een ' 
Het op de jaarvergadering van November 1951 nieuw gekozen Hoofdbe
stuur heeft na zijn benoeming, de liggende taak met enthousiasme aange
''at. Uiteraard moest deze activiteit zich mede uiten in vergaderingen: 
het Hoofdbestuur kwam vijfmaal in vergadering bijeen, het Dagelijks 
Bestuur beraadslaagde viermaal. 
Op de eerste vergadering van het Hoofdbestuur werd de heer T. de Vries, 
Groningen, overeenkomstig de reglementen, gekozen tot lid van het 
Dagelijks Bestuur. Dank wordt gebracht aan mevrouw W. J. Linssen
Palstra, die aan zovele vergaderingen van de J.O.V.D., ook in het afgelo
pen jaar weer, gastvrijheid verschafte. 
Na de wijzigingen, die de reglementen op de laatste Algemene Vergade
ring hadden ondergaan, benoemde het Hoofdbestuur een kleine commissie, 
met als opdracht, het onderzoek naar de juiste opbouw van de reglemen
ten. Dit onderzoek is nog niet beëindigd. Los hiervan, voerde Uw secreta
ris een uitvoerige correspondentie met het ministerie van justitie, en naar 
wij verwachten, zal binnenkort de Koninklijke goedkeuring op de Statu
ten verkreg~n kunnen worden. 
Ook dit jaar stond weer in het teken van een verdere groei van de 
J.O.V.D., zowel· naar ledental, als naar het aantal afdelingen. Van de 
thans bestaande 26 afdelingen werden 5 in het verslagjaar opgericht. Deze 
groei weerspiegelde zich ook in een groeiende oplage van ons maandblad 

"De Driemaster''. 

Ook aan het gehalte van "De Drie
master" besteedde het Hoofdbe
stuur veel aandacht; in de aanvang 
van het verslagjaar werden de 
heren Kernpees en Hoogendijk be~ 
noemd tot vaste medewerkers. Zeer 
tot onze spijt moest de heer Kern
pees na verloop van tijd zijn functie, 
wegens persoonlijke omstandigheden, 
neerleggen. Het Hoofdbestuur prees 
zich gelukkig de heer Hoogendijk in 
Juli 1952 bereid te vinden een be
noeming tot lid van de redactie te 
aanvaarden. Tevens werden in Juli 
1952 tot vaste medewerkers be
noemd: mej. Keizer en de heren 
Hooftman, Zwaanswijk en Bergman. 
Wij hopen, dat deze uitbreiding van 
de medewerkersstaf zich niet alleen 
mag uiten in een op peil blijven van 
de inhoud van ons maandblad, maar 
vooral mag leiden tot vergroting van 
de propagandistische kracht van "De 
Driemaster". 

de AJC te Blaricum. De Zaterdag
avond was gewijd aan de Europese 
eenwording. Dr M. Straub, uit Rot
terdam ontwikkelde in een enthou
siast en sprankelend betoog, tal van 
voor ons nieuwe ideeën over het 
levende Europa. Zondag gaf de heer 
Linssen een overzicht van de liberale 
beginselen, vooral op economisch 

gebied. De lezing stond op zodanig 
niveau, dat zij ongetwijfeld aanlei
ding zal geven tot verdere gedach
tenwisseling en een verdere vorming 
van de J.O.V.D. tot een strijdbare 
liberale jongerenbeweging. 
Contacten met andere politieke jon
gerenorganisaties vonden dit jaar 
o.a. plaats via de P.J.C.R. Voorbe
reidingen werden getroffen voor de 
organisatie van een Nederlands Jon
geren Parlement. Helaas moest de 
bijeenroeping enige málen worden 
uitgesteld. Thans wordt gestreefd 
naar een openingsbijeenkomst in het 
Paasreces van de Tweede Kamer. 
Voorts was de J.O.V.D. vertegen
woordigd op de Algemene Vergade
ringen van de andere politieke jon
gerenorganisaties. 
Ook met het buitenland onderhield 
de J.O.V.D. haar relaties. In Januari 
1952 vond te Brussel een Europese 
conferentie plaats van liberale jon
geren, tot oprichting van een Libe
rale Europese Jeugd. Naast de 
Wereldfederatie van Liberale en 
Radicale Jeugd, bleek een behoefte 
aan een organisatie die zich speciaal 
op Europees vlak met de versprei
ding van de liberale gedachte onder 
de jongeren zou bezighouden. Ook 

de J.O.V.D. zond naar Brussel een 
4-tal vertegenwoordigers. 
De J.O.V.D. was tevens vertegen
woordigd bij de Algemene Vergade
ring van de Belgische Liberale 
Jeugd, en bij de oprichting van de 
Duitse sectie van de Jeunesse Euro
peènne Liberale. 
Het Hoofdbestuur heeft in overleg 
met de Liberale Studenten Vereni
ging Amsterdam en aanvankelijk 
ook met de A.R.J.O.S. en C.H.J.G., 
gewerkt aan de totstandkoming van 
een Nederlandse sectie van de J.E.L. 
Binnen afzienbare tijd is de defini
tieve oprichting van een Nederlandse 
sectie dan ook te verwachten. 
Het streven naar een Europese een
heid, vond een welkome steun in de 
hulp van de Europese Jeugd Cam
pagne, in de vorm van vele brochu
res en informatiebladen, maar ook 
in de vorm van financiële steun. 
Hierdoor was het mogelijk aan het 
zomerkamp een interessant pro
gramma over Europa te verbinden; 
als inleiders traden op mevr. dr 
Wibaut-van Gaste!, en de heren drs 
Korthals en drs Schiphorst Daar
door was het ook mogelijk onze 
weekends mede aan Europese vra
gen te wijden. 

Twee weehenden 
Zoals gebruikelijk werden weer 
twee weekends gehouden. Het eerste 
in het voorjaar van 1952 in Arnhems 
jeugdherberg. Als sprekers mochten 
wij ontvangen de heer J. Ch. van der 
Mandere, die een zeer gewaardeerde 
voordracht hield over de buiten
landse politiek, terwijl Zondag het 
woord gegeven werd aan een Bel
g~sche jong-liberaal, de heer G. 
Cnudde, en aan de heer H. J. Roe.t
hoff; onze kennis en ons inzicht in 
heden en toekomst van de Benelux 
werden op uitnemende wijze verrijkt. 
Ons najaarsweekend vond in Sep
tember plaats in het Meenthuis van 

Ook dit jaar mocht zich de oplage van ons maandblad .,De Driemaster" in een 
toenemende groei verheugen. Hier zien we de machinezetters druk aan het werk 
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1eugende groei van onze J.O. V.D. 
De andere buitenlandse contacten 
van de J.O.V.D., met de Wereldfe
deratie en de J.E.L., werden zeer 
gehandicapt door een tekort aan 
financiële middelen. Hierdoor kon 
geen J.O.V.D.-afvaardiging gezonden 
worden naar de congressen van deze 
organisaties. 
In April bracht een uit 12 personen 
bestaande J.O.V.D.-delegatie een 
bezoek aan Burgsteinfurt. Met leden 
van de Deutsche Jungdemokraten 
werd hier een conferentie gehouden. 
Naast uitwisseling van gedachten 
werden vele persoonlijke contacten 
gelegd. Zondag werd van D.J.D. en 
J.O.V.D. zijde een uiteenzetting ge
geven over de moeilijkheden, die 
beide organisaties in eigen land on
dervinden. 
Rest mij nog U een indruk te geven 
van het administratieve deel van 

mijn aandeel in het secretariaat: 
wat betreft de correspondentie gin
gen er ruim 300 brieven uit (50 naar 
het buitenland, 150 in verband met 
de ledenadministratie, 100 gewijd 
aan diverse onderwerpen); voorts 
werden 81 stencils getypt, die)n een 
oplage van ruim 6000 exemplaren 
afgedrukt en verzonden werden. Het 
secretariaat beschikte over een sten
cilmachine, die na overname van het 
secretariaat in November 1951 voor 
gebruik geschikt bevonden werd. 
Tenslotte wil ik een ieder, die mij in 
het thans afgelopen jaar hulp bood, 
bewust of onbewust, voor de door 
hen veroorzaakte aanzienlijke ver
lichting van de nu eenmaal zeer uit
gebreide werkzaamheden van een 
secretariaat, danken. 
Amsterdam, 1 November 1952. 

L. D. OOSTERVELD, secretaris. 
Herinnering aan ons zomerkamp. waaraan o.m. in de 

jaarverslagen aandacht werd gewijd 

Nieuwe afdelingen versterkten onze gelederen 
Op de secretaresse rust de taak, U de wederwaardigheden van de afdelin
g·en in het afgelopen verenigingsjaar te melden. 

Allereerst kan met vreugde worden genoemd, dat er in dit achter ons 
liggende jaar verschillende afdelingen zijn opgericht: t.w. de afdelingen 
Boskoop, Groot-Ammers, Gouda, Hengelo en Giessendam-Hardinxveld. 
Ook kon dit jaar worden overgegaan tot de oprichting van het district 
Zuid-Holland. Helaas heeft de afdeling Delft het niet kunnen bolwerken. 
Bij gebrek aan belangstelling is deze afdeling opgeheven. 
Maken we de inventaris van de J.O.V.D,-afdelingen en -districten op, dan 
komen we tot het volgende resultaat: 2'6 afdelingen en 4 districten .Boven
dien beschikt het secretariaat nog over contactadressen in verschillende 
streken van het land, zodat er nog ruimschoots gelegenheid is, om te 
trachten het aantal J.O.V.D.-afdelingen met enige te vermeerderen. 
De districten hebben één of meer malen hun districtsbijeenkomsten ge
houden. Deze districtsdagen bestonden uit een ernstig gedeelte, waartoe 
een spreker het zijne bijdroeg en een vrolijk gedeelte. Het district Noord
Holland is er zelfs in geslaagd, dit jaar kaderdagen te organiseren. 
Over de activiteit in de afdelingen wil ik weinig zeggen. U weet zelf het 
beste hoe het in Uw afdeling gesteld is. 

Het Centraal Kader heeft dit jaar 

verschillende Kaderdagen georgani

seerd, n.l. op 20 Jan. te Gouda, waar 

dr M. Weisglass sprak over de vraag: 

"Heeft de Benelux bestaansrecht", 

op 25 Mei sprak prof. mr B. C. Slote

maker te Zwolle over: "Mensen en 

Wetten". Op beide Kaderdagen werd 

de spreker vooraf gegaan door een 

sprekerswedstrijd. 

Dit jaar werd het zomerkamp der 

J.O.V.D. te Nijverdal gehouden on

der leiding van mevrouw lYI. Lins

sen-Palstra, mej. F. Bos en de heer 

T. de Vries. Tijdens dit kamp, dat in 

het teken stond van de "Europa-ge

dachte", traden als sprekers op: 

mevr. dr A. J. P. Wibaut-van Gastel, 

drs J. B. J. M. Schiphorst en drs 

H. A. Korthals. Verder was er naast 

discussies een grote plaats ingeruimd 

voor ontspanning. 

In Mei 1952 werd te Amsterdam een 

z.g. "trekpaardenconferentie" ge

houden, waaraan zij deelnamen, die 

actief in de Besturen der J.O.V.D. 

werkzaam zijn. Er waren maar wei

nig afdelingen, die geen afgevaardig

den· naar deze conferentie hadden 

gestuurd. 

Op deze conferentie werd o.a. ge

sproken over het samenstellen van 

een sprekerslijst en over de vraag, 

welke propaganda het meest ge

schikt zou zijn om nieuwe leden te 

winnen. Men was van mening, dat 

er propaganda-materiaal gevonden 

moet worden, dat vooral kort en 

e Demontage en montage van staalconstructies 
e Alle hijswerken, alle sjouwwerken 
e Zware fransporfen 
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overzichtelijk is. Dergelijk propa

ganda-materiaal is helaas nog niet 

uitgegeven, aangezien de beperkte 

kasmiddelen dit niet toelieten. 

Op deze trekpaardenconferentie 

werd o.a. ook gesproken over de 

documentatie der J.O.V.D., mej. 

F. Bos heeft zich hiermede belast. 

In Februari van dit jaar werd een 

stencil samengesteld, betrekking 

hebbend op het functionneren van 

een afdeling. Voorts werden de af

delingen regelmatig adressenlijsten 

toegestuurd, waarop de adressen van 

de afdelings- en districts.osecretaria

ten en die der Hoofdbestuursleden. 

Als propaganda-materiaal hebben 

ook dit jaar de beginselverklarin

gen en de "visitekaartjes" dienst

gedaan. De afdeling Nijmegen heeft 

de beginselverklaring laten her

drukken, waardoor voor de afdelin

gen de gelegenheid bestond, op 

goedkope wijze in het bezit te ko

men van een voorraad beginselver

klaringen. 

In het afgelopen verenigingsjaar zijn 

door het Secretariaat te Dordrecht 

ongeveer 175 brieven verzonden, 

waarnaast vele verzendingen van 

propaganda-materiaal. Ook werd 

vanuit Dordrecht enig stencilwerk, 

bestemd voor de afdelingen, ver

stuurd. 

Mag ik dit korte jaarverslag -want 

wat moet er meer verteld worden 

over sprekers-aanvragen, het ver-

strekken van propaganda-materiaal, 

vragen om adressen, kortom alle 

kleinigheden, die betrekking hebben 

op secretariaa tsaangelegenheden, 

dan dat ze afgehandeld zijn - be

sluiten met de wens, dat in het vol

gende verenigingsjaar het aantal af

delingen en districten moge groeien 

en dat de reeds bestaande afdelingen 

en districten bij machte zullen zijn 

en blijven hun afdeling of district 

te maken tot de eerste in de J.O.V.D.- · 

gelederen. 

Dordrecht, 1 November. 
ELS HAZELAAR, secretaresse. 

De vlaggen in top op een der hoogtij· 
dagen van de ].0. V.D. 
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Lichte staalconstructies en alle soorten draaiwerk. 

Roestvrij stalen bouten. koppelingen en andere onderdelen. 


