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Jaarverslag 1954155 van de J.O.V.D. door de algemeen secretarissen 
Opgaande lijn werd in het afgelopen verenigingsjaar voortgezet 

M!)cht op ons lustrumcongres met vreugde geconstateerd worden, van de 
groei en bloei van de J.O.V.D., deze opgàande lijn werd ook in dit vereni
gingsjaar voortgezet. 
Na de algemene vergadering in Amsterdam op 13 en 14 november 1954 was 
het hoofdbestuur als volgt samengesteld: de dames J. de Jonge en A. A. de 
Jong-Sunderman (algemeim sekretaresse) en de heren M. Booy, B. Hammink, 
Ir H. Roman, F. A, Hoogendijk, C.A. Hoorweg, R. Lanting, Dr E. Nordlohne 
(vice-voorzitter); L. D. Oosterveld (alg·emeen sekretaris), W. Plaizier (alge
meen penningmee.Ster),-Dr H. J~ Roethof (voorzitter), H. Veer, T. de Vries en 
G. van der· Zandê; 
Het hoofdbestuur benoemde de heren H. Veer en T. de Vries tot lid van het 
dag:emks bestuur. . . 
Het algemeen sekretariaat verzorgde ook dit jaar weer een uitgebreide cor
respondentie: ruim 500. brieven ·werden verzonden, alsmede tegen de 100 
stencils in een oplage van 2500 exemplaren. Dit alles nog ongerekend het pro
pagandamateriaal dat aan · áfdelingen en andere belangstellenden werd uit
gezonden. 
Een leidraad voor het afdelingswerk kwam gereed en werd aan alle afde
li~gen en districten toegezonden. 

De vorige algemene vergadering 
stelde een embleem vast voor de 
JOVD. Op aandrang van vele kanten 
heeft het hoofdbestuur va'n dit em
bleem een insigne doen vervaardi
gen, dat in de loop van dit jaar in 
de ·verkoop werd gebracht. Reeds 
thans is de. aangemaakte voorraad 
bijkans uitgeput. De voorraad van de 
brochures is nog behoorlijk; voor de 
propaganda wordt van deze brochu
res een vruchtbaar gebruik gemaakt. 
De ledenadministratie vormde ook 
het afgelopen jaar voor het alge
meen sekretariaat een onderwerp 
vári voortdurende zorg. Vele afdelin
gen gaven hierin hun steun, hoewel 
andere afdelingen met de verzorging 
van hun aandeel in de ledenàdmini
stratie voor De Driemaster voortdu
rend achterbleven. 
Hlerdool' lwndPn kl!l('hfen ovN lwf 
uiet-ontvangen van De Uriemastet· 
niet voorkomen worden. In het afge
lopen jaar werd het adressenmate
riaaL nauwkeurig gecontroleerd. 

Pers en propaganda 
H€t hoofdbestuur mag opnieuw ge
wagen van de voortreffelijke samen
werking met de redactie van . De 
Dr!emaster. Eens· te meer is geble
ken, dat De Driemaster naast discus
sie- en studieorgaan voor de JOVD 
ook -een uitnemend propagandamid
del van de JOVD vormt. 
In de commissie . van ·redactie werd 
in de loop van dit jaar de heer 
F. A. Hoogendijk benoemd tot 
sekretaris in de plaats van de heer 
G. van Schagen. 
Iri de commissie van redaCtie hadden 
ziitting:. G. Stempher · (hoofdredac
teur), F; .A. Hoog~ndijk (sekretaris), 
mejuffrouw. A. L. de l\'Iuynck, en 
de heren P. C. Boevé, G. Dorsman 
en G. van Schagen. · · 

Aan het einde van het jaar 'overwoog 
net hoofdbestuur de commissie op
nieuw uit te breiden; overleg dien
aangaande is n'let de .éommiSSie 
gaande, mede ook in verbalid met het · 
v:ertrek van mej. A. L. de ·Muynck. 
De propaganda werd in hoge mate 
b'emoeilijkt door .het voortdurend 
ontbreken van de nodige geldmidde-
len. · 

Hierdoor moest het werk vaak tot 
schriftelijke kontakten beperkt wor
den. Dit valt zeer te betreuren gezien 
de ervaring, dat juist persoonlijk 
overleg hier veel resultaat kan heb
ben. 

· De propagandacommissie werd op
geheven; het werk werd voortgezet 
door een commissie binnen het 
hoofdbesuur. De aktiviteiten beperk
fen zich voornamelijk tot het leggen 
van kontakten met personen, die 
mogelijk mede konden werken tot de 
oprichting van nieuwe afdelingen. 

l(adervorming 
De centrale kadercommissie was als 
volgt samengesteld: H. H. Jacobse 
(voorzitter), Ir F. H. Hiddingh, Ir H. 
Homan en L. D. Oasterveld (sekreta
ris). 
!!:en kadetweckend werd georgani
seerd op 12 en 13 Maart in Het Tref
punt bij Ermelo. Wij hebben met ge
noegen geluisterd naar de antirevo
lutionaire visie, die Dr J. Schouten 
gaf op het liberalisme. 
Aan de hand van een aantal vragen 
de Europese eenwording betreffende, 
werd een rapport samengesteld, dat 
de grondslag vormde voor het stand
punt dat de JOVD-delegatie in de 
zitting van het Nederlandse Jongeren 
Parlement vertolkte. 

In oktober werd een kaderdag ge
houden in Amersfoort. Het pre
advies inzake het onderwijs, uit te 
brengen door de heer P. C. Boevé aan 
de algemene vergadering, werd uit
voerig besproken. Des middags 
heeft de commissie de plaats van de 
JOVD in de praktische politiek in 
diskussie gesteld, mede naar aanlei
ding van korte inleidingen van de 
heren Dr E. Nordlohne en R. H. Neu
berg. 

Weekends en kampen 
Ondanks vele ongelukken, die voor 
het begin plaatsvonden, kan de 
weekendkonferentie op 7 en 8 mei te 
Ommen gehouden zeer geslaagd ge
noemd worden. Dr B. W. Kranen
burg hield een boeiende rede, die tot 
op de grondbeginselen van het libe
l al isme terugging. 
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De zondag werd besteed aan de zo
genaamde trekpaardenconferentie. 
Hier is vooral de propaganda cen
traal gesteld en diepgaand bespro
ken, naar wij vertrouwen niet zon
der resultaat voor de JOVD. 
Voor de organisatie van de gezellige 
avond mag de oostelijke afdelingen 
niets dan lof worden toegezwaaid. 
In Markelo werd van 23 tot 31 juli 
ons zomerkamp gehouden. Het kamp 
was zeer geslaagd, hoewel het aan
tal deelnemers zeker niet aan de 
hoge kant mag worden genoemd. Dit 
laatste probleem is voor het hoofd
bestuur aanleiding het houden van 
een zomerkamp in 1956 opnieuw 
ernstig te overwegen, alvorens dien
aangaande een besluit wordt geno
men. 

De kampcommissie werd gevormd 
door: T. de Vries (voorzitter), en de 
dames S.E.A. Bos, W. Zwart en R. ter 
Horst. 

On::w scheidende Vice-r•oorzitter 

Gereleveerd moge voorts worden het 
kaderweekend, dat reeds eerder 
werd besproken. 

Kontakten met andere 
binnenlandse organisaties 

Het overleg met een delegatie uit 
het hoofdbestuur van de VVD, voort
spruitend uit het reeds in een vorig 
jaar door middel van een open brief 
gelegde kontakt, werd dit jaar be
gonnen en op bevredigende wijze 
voortgezet. 
Het laat zich aanzien, dat dit over
leg binnen afzienbare tijd kan wor
den beëindigd. Van JOVD-zijde is 
door de laatste algemene vergadering 
de delegatie voor dit gesprek als 
volgt samengesteld: Dr E. Nordlohne, 
L. D. Oosterveld, S. A. Passenier, 
Dr H. J. Roethof, H. Veer, C. Vlas en 
T. de Vries. 
De JOVD was in de Politieke Jonge
ren Contact Raad vertegenwoordigd 
door Dr H. J. Roethof en W. Plaizier, 
in de Nederlandse Jongeren Raad 
voor de Europese Beweging door 
F. A. Hoogendijk enG. van Schagen. 
Het valt te betreuren, dat de PJCR 
met het vaststellen van zijn verga
deringen te weinig rekening houdt 
met buiten het \Vesten des lands wo
nende leden. De heer W. Plaizier 
moest hierdoor worden vervangen 
door de heer F. A. Hoogendijk. 
Prettige relaties werden onderhou
den met de liberale studentenver
eniging in Amsterdam en Rotterdam . 
Dit kontakt vond onder meer plaats 
in het Nederlandse komité van de 
Jeunesses Europeennes Libérales. In 
het komité hebben voor de JOVD 
zitting mejuffrouw H. C. Kooyman 

en de heren F. A. Hoogendijk, Dr E. 
Nordlohne en L. D. Oosterveld. 

Buitenland•e kontakten 
Door het reeds eerder gekonstateerde 
gebrek aan geldmiddelen konden de 
buitenlandse kontakten slechts van 
schriftelijke aard zijn. Alleen op het 
congres van de Belgische liberale 
jongeren was de JOVD vertegen
woordigd; andere congressen konden 
niet worden bijgewoond. 
Gememoreerd moge worden het be
zoek dat een groep leden van de 
JOVD in Amsterdam bracht aan een 
liberale studentenconferentie in 
West-Berlijn. 
Aan het einde gekomen van het ver
slag voor dit jaar, willen wij gaarne 
allen danken, die ons bij de vervul
ling van onze taak in het afgelopen 
jaar hebben geholpen. 
De voldoening over deze samenwer
king mag echter niet leiden tot ver
slapping van onze activiteit. 
Wij mogen herhalen de zin, waarme
de wij ons verslag over het vorige 
verenigingsjaar besloten: "Laat ons 
bedenken, dat het overgrote deel van 
de liberale jongeren van Nederland 
nog buiten onze rijen staat. Hier 
wacht ons voor de komende vijf 
jaren een grote taak". 
Laten wij nu bedenken of wij vol
doende gewerkt hebben om deze 
taak te vervullen. 

A.A. DE JONG-SUNDERl\'IAN, 
algemeen sekretaresse. 
L. D. OOSTERVELD, 
algemeen sekretaris. 
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