
4 DE DRIEMASTER 

JAARVERSLAG OVER 1963 -1964 

In het laatste jaarverslag 1963-1964 van Uw huidige algeme·en secretaris zult 
U het accent gelegd vinden op de activit·eiten op organisatorisch t·errein. 
Deze hebben ind·erdaad het grootste aande·el gekregen temeer daar enkele 
specta.culaire wijzigingen zijn opgetreden in het bijzonder met betrekking 
tot de Driemaster en de tot stand gekomen interne re-organisatie. Telken
male aan het begin van ·eren ver·enigingsjaar wordt ·een ambitieus programma 
ü[Jg·esteld en telkenmale eindigt het jaar mert de conclusie, dat niet alles kon 
worden verwezenlijkt. Hier bots.en het inzicht, dat vele t·e nemen maatrege
len dringend nodig zijn, de goede wil etc. met het stee·ds grote gebrek aan 
geldmiddelen en de overbelasting van de bestuursleden. Onverwachte situa
ties en wijzigingen rnaken het gebed dan nog moeilijker. Het hoofdbestuur 
beseft, dat ook dit jaar vde goede voornemens niet zijn waar gemaakt. Des
ondanks vermeldt het in de loop van dit v·ersla,g met gepaste trots het vele 
werk, dat in feite is verzet met de daaruit voortgevloeide· rersultaten. 

Hoofdbestuur 

Het hoofdbestuur was als volgt sa
mengesteld: Drs. E. Nypels (voorzit
ter), R. A. Heyting (vice-voorzitter 
politiek), H. Wiegel (vice-voorzitter 
organisatie), R. Hofman (algemeen 
secretaris), mej. A. A. van der Sluis 
(penningmeesteresse), G. Ch. 0. 
Boosman, mevrouw J. Elzenga-Six
ma, P. de Jonge, W. T. Leegte, mej. 
A. 8. van Slooten, R. vV. Siarreveld, 
ir. C. Stigter (in juli afgetreden), M. 
J. Themans en G. C. Wallis de Vries. 
De zes eerstgenoemden vormden te
vens het dagelijks bestuur. 

Beleid hoofdbestuur 1963-1964 

Het hoofdbestuur nam zich voor een 
beleid te voeren o.m. berustend op de 
navolgende punten: 
1. uitvoering van een plan ter con

solidatie en uitbouw der organi
satie door samenwerking tussen 
H.B., districts- en afdelingsbestu
ren; instelling hiertoe van een 
permanente werkgroep bestaan
de uit een of meer vertegenwoor
digers van ieder district en de 
vice-vooaitter voor organisatori
sche zaken (Vliegende Brigade); 

2. Verwezenlijking van een omvang
rijk plan tot kadervorming via 
kadercursussen; 

3. het leveren van een bijdrage aan 
de ontwikkeling van het politieke 
denken d.m.v. een studie over de 
grondslagen van het liberalisme; 
behandeling van ontwerpresolu
ties "DEIVIOSTAAT", "Bevol
kingsvraagstuk", "Bestuursvorm 
Onderneming" en de "Publiek
rechtelijke Bedrijfs Organisatie"; 
het openen van de mogelijkheid 
levensbeschouwelijke studiegroe
pen in te stellen, b.v. ter bestude
ring van kerkelijke uitspraken 
met politieke betekenis; 

4. nauwere samenwerking met de 
politieke jongerenorganisaties in 
ons land onder meer om te onder
zoeken wat ons bindt; 

5. de totstandkoming van een over
legorgaan voor periodiek ver
trouwelijk beraad tussen de di 
verse liberale organisaties en in
stellingen in ons land; 

6. verbetering van de b;.litenland3e 
contacten; 

7. het uitgeven van H.E.-vcrklarin
gen over actuele onderwerpen op 
binnen- en buitenlands terrein. 

Interne Organisatie 

De Interne Organisatie, zijnde de 
hoofdschotel van het H.B.-menu, 
heeft wel het grootste aandeel ge
kregen in de werkzaamheden. Het 
H.B. had door het punt "Uitvoering 
van een plan tot uitbouw en consoli
datie van de organisatie" in het be
leid op te nemen, duidelijk .aangege
ven, dat op dit terrein ingegrepen 
moest worden. Niet langer mocht 
lijdzaam worden toegezien hoe afde
lingen en districten plotseling àf 

werden opgeheven, of daar practisch 
aan toe kwamen; een voortdurende 
controle en het geven van stimule
rende injecties van bovenaf was ge
boden. 
Het is de verdienste van de Centraal 
Kader en Propaganda Commissie ge
weest, door uitgebreide studies aan 
te tonen, waar het aan schortte en 
mede de wegen aan te geven tot ver
betering van de situatie. Plannen 
moeten echter ook uitgevoerd wor
den; de Vliegende Brigade onder 
leiding van de vice-voorzitter orga
nisatie heeft haar naam eer aan ge
daan. Met grote krachtsinspanning 
en voortdurende aandacht heeft deze 
commissie alle afdelingen en dis
tricten bezocht en in werkvergade
ringen de plannen ontworpen en uit
gevoerd om het beleidspunt "Uit
bouw en Consolidatie" waar te ma
ken. Begonnen met een inventarisa
tie-bespreking op districtsniveau en 
daarna regelmatig bezoeken aan af
delingen en districten, hebben de 
interne contacten H.B., districten 
en afdelingen van meet af aan vol
ledig gewerkt. D.m.v. regelmatige 
werkvergaderingen kon aan zich 
voordoende situaties onmiddellijk 
het hoofd worden geboden. 
In deze enkele regels kan nimmer 
worden beschreven de hoeveelheid 
werk, tijd en geld, maar vooral per
wonlijke inzet van krachten, die 
voor dit grote werk zijn nodig ge
weest. In de loop van dit verslag 
wordt op dit punt nader ingegaan. 
Dit geldt tevens voor de belangrijke 
reorganisatievoorstellen, die in de 
loop van de verslagperiode door het 
HB zijn ingediend. 

Afdeling.en en districten 

Dit punt in het jaarverslag kan niet 
worden losgezien van de activiteiten 
van de Vliegende Brigade. De dis
tricten hebben in het kader van de 
werkzaamheden van de Brigade een 
grcot aandeel gehad. Goede con tac
ten hebben ook hier hun voordeel be
wezen. In het algemeen kan worden 
gezegd, dat de .afdelingen zijn ge
saneerd. Al te zwakke zijn afgeval
len en er is slechts beperkt tot op
richt:ng van nieuwe overgegaan. 
VEle afdelingen zijn mede door ac
tieve bestuursleden weer op poten 
en zullen, mits doorgaande activi
teiten, ,,en goede toekomst tegemoet 
gaan. De afdelingen Eelde-Paters
walde, Voorne-Putten en Krimpener
waard werden opgeheven. 
De afdelingen, die in zo ruime mate 
activiteiten hebben ontplooid en 
daardoor dit jaar een hechte basis 
aan de vereniging gaven, verdienen 
ook alle aandacht van het HB; ac
tieve bestuursleden verdienen de 
grootste waardering voor het vele 
werk, dat zij hebben verricht. 
Een bruggehoofd is geslagen in Zee
land alwaar de afdeling Walcheren 
onder goede leiding een belangrijk 
liberaal bolwerk kan worden. 

Opnieuw mag worden gewezen op 
het nog voorkomende euvel, dat de 
overdracht van bestuursfuncties 
nauwelijks voorbereid plaats vindt. 
Dit heeft zijn onmiddellijke weer
slag op de afdeling zelf. 

Reorganisatie 

Op initiatief van de vice-voorzitter 
organisatie diende het HB in de loop 
van de versLagperiode voorstellen tot 
algemene reorganisatie in, welke ge
baseerd waren op de in de loop van 
het verenigingsjaar opgedane erva
ringen: 
a. vermindering van het aantal RB

leden tot 6 of 7, afschaffing van 
het dagelijks bestuur als afzon
derlijk orgaan; 

b. verbetering v.an de contacten tus
sen HB en de vele commissies, o.a. 
door een goede taakafbakening 
binnen het HB; 

c. instelling van een breed samenge
stelde Verenigingsraad als act
vieslichaam voor het HB; 

d. herindeling van de bestaande RB-
commissies. 

Met deze voor de gang van zaken 
binnen de vereniging zeer belang
rijke reorganisatievoorstellen werd 
de huidige ontwikkeling binnen de 
organisatie doorgetrokken. In het 
komende verenigingsjaar zal de 
nieuwe organisatie ingevoerd wor
den. 

Kadervorming 

De C.K.P.C. organiseerde in samen
werking met de districtsbesturen een 
aa.ntal goed bezochte en succesvolle 
districts-kaderdagen. Hieraan werd 

medewerking verleend door een 
aantal prominente persoonlijkheden 
uit de wetenschapswereld. Gebrek 
aan financiële middelen verhinder
helaas de uitvoering van verdere 
plannen voor kaderwerk. 

Commissies 

De studiecommissies "DEMO-
STAAT", "Bestuursvorm Onderne
ming" en "P.B.O." vervulden hun 
taak door de publicatie van hun ont
werpresoluties. De Cie. DEMO
STAAT bracht een resolutie uit, die 
terecht grote aandacht in de pers 
ondervond en waardering oogste 
voor dit jong-liberale werkstuk; in 
en buiten de JOVD een belangrijke 
bijdrage tot de bezinning over de 
actuele gedachtenwisseling over de 
wijzigingen in ons Staatsbestel. 
De commissies "Gronslagen Libera
lisme" en "Bevolkingsvraagstuk" 
zetten hun werkzaamheden voort. 
Aan het eind van dit jaar zijn nieu
we studiecommissies "Woningbouw" 
en "Recreatie en Vrije Tijdsbeste
ding" ingesteld. De C.K.P.C. heeft, 
zoals reeds vermeld, de verdienste 
gehad waardevolle plannen te ont
werpen voor de uitbouw van de or
ganisatie. In de loop van het jaar 
kwamen helaas verschillen van in
zicht hierover naar voren, die in 
enkele gevallen zelfs niet te over
bruggen VJaren. Het hoofdbestuur 
erkent, dat waar twee kijven ook 
twe2 schuld hebben; het achtte 
evenvvel het uitvoeren van alle 
CKPC-plannen in één j3.ar tijds om 
organisatorische- en financiële re
denen onmogelijk. De CKPC diende 
dJ.arop haar ontslag in. 
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DE DRIEMASTER s 

De regknJentencommissie kreeg een 
aantal afdelingsreglementen ter 
goedkeul<llg voorgelegd en heeft een 
reglement van orde alsmede wijzi
gingen ,.,ill de landelijke Statuten 
en Hubl1. Reglement uitgewerkt 
t.b.v. de reorganisatievoorstellen. 
De red<H' I ie van de Driemaster be
stond uit de heren E. T. Hoven 
(hoofdred;tcteur), H. Wiegel, ir. F. 
Wagem<tkL'r, R. M. Marcuse en G. 
van de1· IVlost (redactiesecretaris). 

Weekends en ledenvergaderingen 

In oktolwr 1963 werd te Groningen 
de jaarlijkse algemene ledenverga
dering g<•houden waar prof. mr C. 
W. de Vries de congresrede uitsprak. 
Het congres werd door 250 leden uit 
het gelwl1~ land bezocht en door tal
rijke bin11en- en buitenlandse gasten. 
De aang,•nomen resoluties: 
"Verhouding Spanje-Portugal met 
de E.EG."; 
"Communisme en de Ontwikkelings
landen"; 
"Democr;1tische Planning in de 
E.E.G.-l:111den". 
Op de Trekpaardenconferentie in 
februari le Woudschoten met een 
bezoeker:d.al van 75 leden behan
d21de d, · heer H. Kikkert, lid van de 
Tweed<> Kamer voor de C.H.U. de 
Publiek n ·chtelijke Bedri.ifs Organi
satie. ]l<' commissie DEMOSTAAT 
bracht haar ontwerp-resolutie :n 
discus,:i<·. Voor het eerst werd de 
discussi<· gevoerd d.m.v. gespreks
groepen, hetgeen de aantrekkelijk
heid V<lll het discussiëren sterk ver
hoogde. Een deel van het weekend 
\'.'erd a;111 huishoudelijke zaken be
steed. 
De alg1·mene ledenvergadering in 
juni te Dalfsen werd door een record 
aantal leden van 95 bezocht. Diep
gaande discussies resulteerden in 
het aannemen van de resolutie DE
MOST AA T en van de reorganisatie
en financiële voorstellen van het 
HB mei de nodige wijzigingen in de 
Statuten en het Huishoudelijk Re
glement. 
Daaraan vooraf ging een interes
sante lezing met groepsdiscussie 
door m1· J. de Wilde over de "Be
stuursvorm van de Onderneming". 
Het programma van de in oktober te 
houden Kaderdag luidt: Bespreking 
van de conceptresoluties "Bestuurs
vorm-Onderneming" en "P.B.O." en 
van een wijzigingsvoorstel t.a.v. het 
reglement van orde. 

Andere Politieke .Jongeren 
Organisaties 

In het kader van de Nederlandse Po
litieke Jongeren Contact Raad wer
den door de J.O.V.D.-afgevaardigde 
voorstellen gedaan om tot een ver
betering en uitbreiding van de werk
zaamheden van dit instituut te ko
men teneinde de contacten met de 
andere jongerenorganisaties te ver
beteren. Tot uitwerking en uitvoe
ring ging het N.P.J.C.R.-bestuur tot 
onze grote teleurstelling nog niet 
over. ln de loop van het verslagjaar 
was de J.O.V.D. vertegenwoordigd 
op congressen van diverse pol. jon
gerenorganisaties. Twee JOVD-leden 
maakten deel uit van de N.P.J.C.R.
delegatie, die een bezoek aan Indo
nesië heeft gebracht. 

Liberale organisaties 

In de loop van de verslagperiode 
hebben gesprekken plaats gevonden 
met de dagelijkse besturen van de 
V.V.D. en L.S.V,N. en met het Cura
torium van de Prof. Teldersstichting. 
Doel daarbij was primair het ver
stevigen van de onderlinge contacten. 
'djdens de besprekingen bleek, dat 
de tot~t:mdkomiYlg van een algemeen 
orgaan van overleg met andere libe
rale organisaties en instellingen niet 
op korte termijn te verwezenlijken 
is. Op grond hiervan werd op initia
tief van de J.O.V.D. na overleg met 
de V.V.D. overeengekomen over en 
weer contactpersonen in de beide 
hoofdbesturen te benoemen. Voorts 
zal worden gestreefd naar het reali
Reren van diverse vormen van uit
wisseling van ideeën. 
Bedoelde gesprekken zijn zeer nuttig 
geweest en geven alle aanleiding tot 
voortzetting ervan. Op het V.V.D.
congres te Eindhoven was de J.O.V.D. 
afgevaardigd. 

Buitenlands,e Contact,en 

Een J.O.V.D.-afvaardiging bezocht 
het congres der W.F.L.R.Y. te Oslo. 
Het HB bemiddelde diverse contac
ten op afdelingsniveau. De concen
tratie op de interne uitbouw der 
J.O.V.D. verhinderde helaas een ver
dere uitbreiding van de buitenlandse 
contacten. 

HE-verklaringen 

In de loop van de verslagperiode 
werden HE-verklaringen uitgegeven 
over het Landbouwschap, de huur
verhoging, de houding van de frac-

tie-voorzitters inzake het TV-pro
gramma "Zo is het" en de apart
heidspolitiek van de regering van 
Z.-Afrika. Ook deze verklaringen 
kregen mede door goede communi
catie met de pers landelijke bekend
heid. 

Driemaster 

In februari 1964 gaf de heer G. 
Stempher de wens te kennen de uit
gave van de Driemaster niet langer 
meer te verzorgen. Belangrijkste re
den was, dat hij niet achter het ge
voerde redactiebeleid kon staan. 
Daar het HB zich in principe achter 
dit beleid stelde, heeft het besloten 
de uitgave en exploitatie van het 
maandorgaan over te nemen. De 
overname geschiedde in goede ver
standhouding met de heer Stem
pher. 
Gaarne wordt de heer Stempher 
dank gebracht voor al hetgeen hij 
voor de Driemaster en dus voor de 
J.O.V.D. heeft gedaan. Wij weten nu 
zelf wat dit al die afgelopen 14 jaren 
voor de organisatie heeft betekent 
en hoe groot de waarde hiervan is 
geweest. 

Ledental 

Door de sanering van vele afdelin
gen, wat autom'ltisch veel papieren 
leden heeft doen afvallen, en de nor
male mutaties, kon het streefgetal 
van 2000 nog niet worden bereikt. 
Dat het totale aantal desondanks 
ongeveer gelijk is gebleven betekent, 
dat het aantal nieuwe leden in totaal 
groter is geweest dan ooit, waaruit 
redelijkerwijze mag worden ver
wacht, dat in het komende vereni
gingsjaar een belangrijke ledenwinst 
zal worden geboekt. 

Secretariaat 

Naast de normale secretariaatswerk
zaamheden zijn in de verslagperiode 
sterk verhoogde activiteiten nodig 
geweest om de uitwerking van de 
bovengenoemde projecten mede mo
gelijk te maken. 
Hierbij kwam ook nog de uitvoering 
van een taak, welke het secretariaat 
zich als eerste stelde, n.l. de sanering 
van de Driemaster-ledenadministra
tie. Door vele oorzaken buiten onze 
controle is met de verwerking van 
de honderden mutaties door de daar-
voor 
weinig 

verantwoordelijke 
nauwkeurigheid 

instanties 
betracht, 

waardoor vele nieuwe leden het blad 
soms maandenlang niet zagen ver
schijnen, terwijl vele afgevoerde le
den de Driemaster bleven ontvangen. 
De grote klachtenstroom, welke wij 
ons persoonlijk hebben aangetrok
ken, is door de sanering gestopt. 
Door propaganda-acties als TV -uit
zendingen werden wederom vele 
aanvragen om inlichtingen ontvan
gen. Alle belangstellenden worden 
met een persoonlijke brief beant
woord; afdelings- en districtssecre
tariaten ontvangen ieder een af
schrift van deze brieven met het ver
zoek de belangstellenden verder te 
behandelen. Wij betwijfelen wel 
eens of deze medewerking ten volle 
wordt verleend, gezien de uiteinde
lijke response. 
De samenwerking met de afdelings
secretariaten is ook het afgelopen 
jaar zeer plezierig geweest. 

Beleid hoofdbestuur 1964-1965 

Aan dit beleid liggen de navolgen
de punten ten grondslag: 
1. voortzetting van de werkzaamhe

den ter verdere uitbouw en con
solidatie van de organisatie in 
nauwe samenwerking tussen HB, 
districten en afdelingen; 

2. het leveren van een bijdrage aan 
de ontwikkeling van het politieke 
denken d.m.v. een voortzetting 
van de studie over de Grondsla
gen van het Liberalisme en de be
handeling van de resoluties Be
volkingsvraagstuk en Woning
bouw; 

3. nauwere samenwerking met de 
politieke jongerenorganisaties in 
ons land o.m. om te onderzoeken 
wat ons scheidt en bindt; 

4. versterking van de onderlinge 
band met de liberale organisaties 
in ons land d.m.v. uitwisseling 
van ideeën; 

5. het uitgeven van HE-verklarin
gen over actuele binnen- en buiten-

landse politiek. 
Delft, september 1964 
Drs E. NYPELS, voorzitter 
R. HOFMAN, alg. secretaris 

Uit onze JOVD-familie: 

Verloofd: 

Drs E. NYPELS 
en 

COBY KRIJNEN 

PROGRAMMALUSTRUMCONGRES 
Jo:. het is weer zover. De J.O.V.D. is weer aan een lustrum - het derde -
toe en zoals we dat gewend zijn wordt dat even uitbundig als gepast gevierd 
in ' s ];mds hoofdstad, Amsterdam. Grand Hotel Krasnapolsky stelt op 
iU okiober en 1 november a.s. zijn congreszalen open voor Liberaal Jong 
Nederland, waar gerecipiëerd, gedineerd, gedanst, gefeest en (natuurlijk ook) 
vergadt•rd wordt. Dit laatste niet in de láátste plaats in verband met de con
gc·esresolutie over de bestuursvorm van de onderneming en de werknemers
F\edcz<·ggenschap. 
De org:misatiecommissie legt op het ogenblik de laatste hand aan het pro
gramma, dat vanwege het lustrum zeer bijzondere zorg vereist en terecht. 
Op zakrdam de 31ste zal er tevens een reünie zijn van oud-J.O.V.D.'ers, die 
ons Hoofdbestuur komen feliciteren en diverse programma-onderdelen van 
l:et congres zullen bijwonen. Het spreekt vanzelf, dat wij het zeer op prijs 
~.tellen, dat onze oude vrienden ons komen opzoeken. 
Natuurlijk verwachten wij bij dit lustrumfeest een geweldige belangstelling 
,.,m onze leden. Hoeveel zullen er komen? Vierhonderd? Vijfhonderd? Laten 
Let er velen zijn, want er is op velen gerekend. Wie uit eigen ervaring een 
J.O.V.D.-congres kent, weet, dat dit een jaarlijks hoogtepunt in de organi
s~.tie is, dat zijns gelijke niet kent. Vul daarom meteen onderstaand aan
n:eldingsformulier in. Onthoud goed: na 24 oktober a.s. (de sluitingsdatum) 
zijn Uw kansen op deelneming in verband met de verwachte drukte (lus
hum!) aanmerkelijk kleiner geworden. 
Lc kosten bedragen I 15.- p.p., hetgeen gezien de sterk gestegen harec
prijzen en het aantrekkelij:.;:e programma een typische "liberale" (d.i. recht
vaardige) prijs. Na ontvangst van dit bedrag zijn reserveringen definitief. 
Tr,t zien in Amsterdam! 

Namens de Congrescommissie, 
W. VAN AMERONGEN. 

FROGRAMMA 

Zaterdag 31 oktober: 
l:tOO uur - Ontvangst van de gasten en de deelnemers; 
13.30 uur - Vergadering; 
16.00 uur - Congresrede door Drs. H. A. Korthals, erelid van de J.O.V.D. 
17.00 uur - Receptie in de Congreszaal; 
13.00 uur - Vertrek naar de hotels of pensions; 
20.00 uur - Diner-dansant; 
2~.30 uur - Bal met attracties tot 4.00 uur in de ochtend. 
Zondag 1 november: 
11.00 uur - Vergadering. 
13.00 uur - Rondvaart door Amsterdam met mogelijkheid van lunch aan 

boord; 
14.00 uur - Vergadering; 
13.00 uur - Einde van het Lustrumcongres 1964. 
Wïjziging voorbehouden. 

Ondergetekende: 
adres: 
afdeling: 

plaats: 

geeft zich op voor deelname aan het congres op 31-10 en 1-11-'64 (beide 
dagen) en heeft I 15.- p.p. (incl. alles) overgemaakt op postrekening nr. 877 
vc:n de Kas-Associatie N.V. te Amsterdam (op bij-strookje vermelden: "tgv. 
Organisatiecie. J.O.V.D. 1964) of Gem. Giro A 10500, Amsterdam. 
Hij/zij wenst wel/niet bemiddeling bij reservering hotel of pension. 
Hij/zij wens wel/niet een lunch op zondag (voor eigen rekening) 
Aanmelding bij R. Hofman, Balistraat 21, Delft (uitsluitend schriftelijk en 
door de leden persoonlijk dus niet door afdelingen). 


