
2 DE DRIEMASTER 

.Jaarverslag 1957-1958 getuigt van 
bruisende activiteit 

Ledental steeg met . . . . . *) procent ! 

Met bijzonder veel genoegen hebben wij cns tot het schrijven van het jaar
vcrslag gezet. De organisatie heeft een ongekende groei doorgemaakt die 
zich nog steeds onverminderd voortzet. De opgaande lijn in de liberale be
weging in ons land manifesteert zich wel zeer sterk in de J.O.V.D. 

In de verslagperiode werden afdelingen opgericht in Amersfoort, Baarn, 
Borculo, Driebergen, Eelde-Paterswolde, Deventer, Leek, Renkum, Slochte
ren, Utrecht, Voorne-Putten, Wieringermeer en Winschoten. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat de zeer kleine afdeling Wageningen 
opging in de afdeling Renkum. De afdeling Haarlem kwam tot nieuwe bloei 
en werd omgez.et in de afdeling Zuid-Kennemerland. De afdeling Odoorn 
ging op in de afdeling Zuid-Oost-Drenthe. 

Op basis van het ledental per 1 oktober 1957 breidde het aantal leden zich in 
de verslagperiede uit met het percentage van ...... !*) Een gelukkig ver-
schijnsel is hierbij dat in veel afdelingen leden boven de leeftijdsgrens af
vloeiden, met name in Amsterdam. 

Op de jaarvergadering van 16 en 17 
november 1957, die te Den Haag 
werd gehouden, deed een nieuw 
hoofdbestuur zijn intrede. De sa
menstelling was als volgt: H. H. Ja
cobse, voorzitter; Bote de Boer Lzn., 
vice-voorzitter; Mevr. H. de Boer
Naarding en H. M. J. Dubbeldam, 
secretarissen; E. T. Hoven, penning
meester; de dames J. de Jonge, H. 
Pley en C. M. van Rijn en de heren 
M. de Bruijne, Joh. Lammerts, J. 
Muntinga, Th. W. Niemeyer, ir. D. 
R. A. Stapel, 0. Tammens, J. Ver
hagen. 

Op de eerste Hoofdbestuursvergade
ring werden voorts tot lid van het 
Dagelijks Bestuur benoemd mej. J. 
de Jonge en de heer 0. Tammens. 
Het Hoofdbestuur stelde, naast de 
r~Jed~ hllsta&nde commissilll>, de 
commissie tot bestudering van het 
Nederlandse vakverenigingswezen 
in. Deze commissie stelde een con
cept-resolutie inzake het vakvereni
gingsvraagstuk op. De commissie be
zitsvorming stelde een concept reso
lutie inzake bezitsvorming op. Beide 
resoluties vormden de gesprekstof 
op verschillende weekends en ka
derdagen. 

Op 25 en 26 januari vond de tradi
tionele trekpaarden-conferentie 
plaats in Vlaardingen en Schiedam. 

Spreker op de zaterdagavond was 
de heer Udo Grobba, oud-president 
van de Duitse Liberale Studenten 
Bond. Zondagochtend was er een 
vergadering van de afdelingsvoor
zitters en -penningmeesters, een 
bijeenkomst waar organisatorische 
problemen van onze organisatie aan 
de orde werden gesteld. In de mid
daguren werd gediscussieerd over 
de resolutie "sociale zekerheid". 

Op 12 en 13 april organiseerde het 
district Zuid-Holland in samenwer
king met het Hoofdbestuur een 
weekend in het Internationale 
JeugdhoteL Dit uitstekend georga
niseerde weekend trok, evenals de 
trekpaardenconferentie, een flink 
aantal bezoekers. Mr. J. Geertsema 
sprak over "Het vraagstuk van de 
medezeggenschap van de werkne
mers" en prof. dr. J. Kymmell over 
"De plaats van Nederland in de 
Euromarkt". 

Op 10 en 11 mei werd door de afd. 
Enschede een landelijk weekend ge
organiseerd in de "Vechtstroom" bij 
Dalfsen. De heer Joh. Eering, voor
zitter van de Nederlandse Vakcen
trale, sprak over "De ontwikkeling 
van de Vakbeweging in Nederland 
en Zijne Excellentie drs. W. K. N. 
Schmelzer, staatssecretaris voor 
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binnenlandse zaken, P.B.O. en be
zitsvorming, over "Bezitsvorming". 

Op 28 september werd door het 
Hoofdbestuur nog een kaderdag in 
Amersfoort gehouden, waar in de 
morgenuren de resolutie inzake de 
bezitsvorming en in de middaguren 
de resolutie inzake het vakvereni
gingswezen ter discussie werden ge
bracht. 
Dit jaar hadden de contacten met 
buitenlandse organisaties de volle 
aandacht van het Hoofdbestuur. Be
sloten werd de contacten met de 
Deutsche Jung Dernokraten uitslui
tend via het Hoofdbestuur te laten 
lopen. 

De heren Dubbeldam en Muntinga 
bezochten de Oost-Westconferentie _ 
van de Campagne de la Jeunesse 
Européenne te 'iBerlijn. De dames 
De Jong en Van Rijn bezochten een 
conferentie van dezelfde organisatie 
te Dinant. De heer Hoven was onze 
vertegenwoordiger op de conferen
tie van politieke jongerenorganisa
ties der NATO-landen te Parijs. 

Op het grootse congres van de 
Deense Liberale jongerenorganisatie 
Venstres Ungdom, waar te midden 
van talloze Europese gasten op 
luisterrijke wijze het vijftig jarig 
bestaan werd gevierd, was onze or
ganisatie vertegenwoordigd door de 
heer Dubbeldam, die tevens te Kol
ding ons land vertegenwoordigde op 
de jaarlijkse vergadering van de 
Executive Comittee van de World 
Federation of Liberal and Radical 
Youth. Als hoogtepunt dan tenslotte 
het twee-jaarlijkse congres van de 

World Federation te Brussel. Neder
land was hier vertegenwoordigd 
door de dames De Jonge en Van 
Rijn en de heren Dorsman, Dubbel
dam, Jacobse en Schuyff. Bijzonder 
verheugend was de verkiezing van 
onze vriend J. Schuyff tot eerste 
vice-president van de Federation. 

In het binnenland onderhield het 
Hoofdbestuur zeer aangename con
tacten met het Hoofdbestuur van de 
V.V.D. en de Vrouwen in de V.V.D. 

Een J.O.V.D.-delegatie, bestaande 
uit mej. De Jonge en de heren Dub
beldam en Jacobse, was de gast van 
de V.V.D. op de jaarlijkse algemene 
vergadering te Hengelo. 

Door de heren De Bruyne en Hoven 
werden namens het Hoofdbestuur 
weer besprekingen gevoerd met het 
bestuur van de Politiek Jongeren 
Contactraad, een instelling die het 
afgelopen jaar niet werkzaam is ge
weest. De heer Ir. Stapel was onze 
vertegenwoordiger op het congres 
van de D.S.J.V. "Nieuwe Koers". 

Met de overige politieke jongeren 
organisaties hebben wij officieel 
geen contact gehad. 

De toenemende activiteit bracht voor 
het algemeen secretariaat vele 
werkzaamheden met zich. Ongeveer 
500 brieven werden ontvangen, ter
wijl er ongeveer 400 door ons wer
den verzonden. Ongeveer 50 stencils 
werden in een totaal oplaag van 400 
exemplaren verzonden. Verder wer
den grote hoeveelheden propaganda
materiaal, beginselverklaringen etc. 
ver;11ondlln. Een hartelijk woord van 
dank is zeker op zijn plaats voor 
hen, die ons terzijde hebben gestaan 
bij het steeds groeiende secreta
riaatswerk. In het bijzonder mej. C. 
M. van Rijn is een onmisbare scha
kel gebleken bij de verzending van 
vele poststukken. 

Een woord van lof ook voor de 
auteurs van de nieuwe propaganda
folder, de heren Dorsman en Ran
doe. Deze folder heeft zijn weg 
reeds gevonden en blijkt overal een 
zeer enthousiast onthaal te vinden. 

Het nieuwe J.O.V.D. speldje, ont
worpen door ons oud-hoofdbestuurs
lid de heer B. Yetsenga, blijkt wer
kelijk in een behoefte te voorzien. 

De eerste partij, die wij hebben la
ten vervaardigen is thans geheel 
uitverkocht. 

Wanneer wij tot slot terug zien op 
het achter ons liggende jaar, dan 
kunnen wij niet anders dan trots 
zijn op dat, wat bereikt werd. De 
enorme toename van het ledental 
zal in het komende jaar een vergro
te activiteit van het gehele Hoofd
bestuur vragen. Slechts in eendracht 
en enthousiasme zal nog meer be
reikt kunnen worden. Wij zullen el
kaar terzijde moeten staan in de 
moeilijkheden en problemen. 

Laat ons de teamgeest in onze orga
nisatie handhaven, teneinde met on
verminderde kracht de beginselen 
van vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid en sociale ge
rechtigheid te kunnen uitdragen on
der de Nederlandse jongeren. 
Amsterdam 
-----, 10 oktober 1958. 

Vlaardingen 
HILDA DE BOER-NAARDING 
H. M. J. DUBBELDAM 
secretarissen. 

*)Dit cijfer zal Huub Jacobse in 
zijn openingsrede in Assen bekend 
maken. Mogelijk valt het U tegen, 
hopelijk valt het U mee, waarschijn
lijk verrast het U. 

Voor onze leden congresbezoekers 
hebben wij hieraan een prijsvraag
je verbonden. Zij die tot een kwar
tier voor de opening schriftelijk 
hun schatting van het percentage 
opgeven bij de secretarissen dingen 
mee naar het boekwerk van prof. 
mr. C. W. de Vries: "De ongekende 
Thorbecke". Hij of zij die het per
centage (tot op honderdsten nauw
keurig) weet te schatten of het juiste 
cijfer het dichtst benadert is de 
winnaar of winnares. Bij meer win
naars beslist het lot. Opgaven onder 
vermelding van naam en afdeling. 
Leden van het Hoofdbestuur, als
mede leden van de kascommissie en 
de propagandacommissie zijn van 
deelneming uitgesloten. 

Telegram 
van de ].0. V.D. 

betreffende 
de zaak Wilson 

Aan de ambassadeur van de Ver
enigde Staten van Amerika in ons 
land, is door het Hoofdbestuur van 
de J.O.V.D. het volgende telegram 
ge~onden: 

"The Liberal Youth Organisation 
Netherlands urgently appeals to 
you in the name of human rights 
and the prevention of discrimina
tion between human beings of dif
ferent race, sex or relîgion, 

according to the principles of the 
preamble of the United States In
dependent Declaration, the princi
ples of your late president Wilson 
and the principles laid down in the 
Universa! Declaration of the Hu
man Rights of the United Nations, 
not admit to the execution of mr. 
Wilson because no reasonable per
sou might under any circumstan
ces expect the execution of a white 
coloured persou for the same 

crime. 
Vlaardingen, 28th september 1958. 

H. H. J ACOBSE, 
President. 

H.M. J. DUBBELDAM, 
General Secretary. 
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