
DE DRIEMASTER 

JAARVERSLAG 1964 -
Op zichzl'lf is het een gunstig t·eken, als het bestuur van een vereniging zich
zelf bevoegd acht, om voor een algemene vergadering een versla.g te publi

ceren ovH de voorbije periode; dit feit impliceert immers dat er iets gebeurd 
is dat wltard is om nog e·ens gememoreerd t.e worden, dat er leven in de brou
werij was - wàt ook de resultaten mogen zijn. 

Wij zulkn trachten om zoveel mogelijk feitelijkheden, gerangschikt naar 
onderwl•t·p en tijd, nog eens voor de leden de revue te laten passeren. 

Het lwofdbestuur 

Dit colk,~c, dat voor het eerst in de 
JOVD-g<·schiedenis slechts uit 6 
personen bestond, was als volgt sa
mengestdd: R. A. Heyting, voorzit
ter, D. H. F. van Bremen, org. vice
voorzittt·r, Drs. H. D. Schouten, pol. 
vice-voo1·zitter, P. H. R. Jonker, alg. 
secretari:;, mej. A. A. van der Sluis, 
alg. pen11ingmeester en mej. J. M. 
Carol, lid. 

Aan het begin van het verslagjaar 
had dit liestuur zich de volgende ta
ken geskld: 

a. voortzetting van de werkzaam
heden t<-r verdere uitbouw en conso
lidatie in nauwe samenwerking tus
sen hoofdbesuur, districts- en afde
lingsbesturen, in het bijzonder door 
vergroting van het aantal afdelingen; 
b. het leveren van een bijdrage 
aan de ontwikkeling van het politie
ke denl\<'n door middel van onder 
andere ctm voortzetting van de studie 
van de grondslagen van het libera
lisme, welke studie mede in verband 
met een duidelijke plaatsbepaling 
van de .JOVD en van het liberalisme 
te midden van de andere politieke 
jongerenorganisaties en ten opzichte 
van andere stromingen van groot 
belang geacht moet worden, en door 
de behandeling van resoluties over 
het bevolkingsvraagstuk en de wo
ningbouw. 

c. de bevordering van een nauwere 
samenwerking met de andere poli
tieke jongerenorganisaties in ons 
land, onder meer om te onderzoeken 
wat ons scheidt en wat ons bindt; 

d. versterking van de onderlinge 
band mei de liberale organisaties in 
ons land door middel van uitwisse
ling van iedeeën; 

e. het uitgeven van hoofdbestuurs
verklaringen over actuele binnen
en buitenlandse politiek. 

Voor hl'!. eerst werd het hoofdbestuur 
dit jaar bij de bepaling van zijn be
leid terzijde gestaan door de "Ver
enigingsraad", een adviescollege 
waarin vertegenwoordigers van dis
trictsbesturen en werkcommissies 
zitting hebben. De raad kreeg tijdens 
haar twee zittingen ook volledige 
inform;tlie over voor het hoofdbe
stuur al dan niet brandende proble
men. Een derde bijeenkomst zal nog 
voor het congres plaatsvinden. 

Ook in het afgelopen jaar werd weer 
een drietal verklaringen door het 
bestuur uitgegeven over achtereen
volgens: de bezoldiging van dienst
plichtige militairen, de verjaring 
van misdaden tegen de mensheid en 
over de uitnodiging van president 
Soekarno om Nederland te bezoeken. 

Afdelingen en districten 

Het is niet mogelijk om in dit bestek 
een volledige inventarisatie te geven, 
zodat met een globaal overzicht moet 
worden volstaan. Het meest opval
lende feit is in het afgelopen jaar 
wel geweest, dat tegenover bruisen
de activiteiten in de westelijke afde-

lingen helaas een verdere geleide
lijke afbrokkeling van onze posities 
in het noordelijke district geconsta
teerd moest worden. Het duidelijkst 
wordt dit wel bewezen door de op
richting van een drietal afdelingen 
in het westen van het land (Goude
rak, Den Helder en Wassenaar) te
gelijk met een opheffing van twee 
in het noorden (Slochteren en Oost
Groningen). Verheugend was de 
toenemende belangstelling in andere, 
voor de JOVD nog betrekkelijk 
maagdelijke, delen van het land: on
der meer in het district Oost door de 
oprichting van de sterke afdeling 
Zwolle. 

Uit het grote aantal belangstellen
den, dat de JOVD na de in VVD
zendtijd verzorgde radio- en t.v.
uitzendingen bereikte, werd een niet 
onbelangrijke ledenwinst geboekt. 
Het totale aantal leden kon mede 
daardoor - ondanks dus de terug
gang in het Noorden - constant 
blijven. 

Een reeds lang gekoesterde wens om 
de afdelingen een goede handleiding 
bij haar werkzaamheden te ver
schaffen, kan nu tenslotte vervuld 
worden; de "vraagbaak" is gereed 
en kan na het stencillen in oktober 
verspreid worden. 

Commissies 

Door een centraal kader-commissie 
werden plannen uitgewerkt voor de 
organisatie in districtsverband van 
een serie kadercursussen. Zij hebben 
tot doel, om de kennis van de leden 
over onze politieke richting te ver
groten en te verdiepen. De commis
sie hield zich tevens bezig met het 
verzamelen van in het verleden door 
de JOVD uitgebrachte resoluties. Dit 
werk werd onlangs voltooid. Aan het 
einde v.an het verslagjaar werd een 
adviescommissie van het hoofdbe
stuur ingesteld, die is samengesteld 
uit bij radio en dagbladen werkza
me leden, en die voorlichting zal ge
ven over vraagstukken aangaande de 
publiciteit van de JOVD. 

Het aantal studiecommissies werd 
belangrijk uitgebreid; de ontwikke
lingshulp, de ruimtelijke ordening, 
de automati,sering,de confessioneLe 

partijvorming en het internationale 
aspect van het bevolkingsvraagstuk 
werden de onderwerpen waarin deze 
commissies zich gingen · verdiepen. 
Het is nu reeds mogelijk om het con
gres een ontwerp-resolutie "ontwik
kelingshulp" voor te leggen, die door 
een aantal leden van de afdeling 
Groningen werd voorbereid. Het 
werkstuk van de commissie "grond
slagen liberalisme" hoopt het hoofd
bestuur in brochurevorm te zijner 
tijd te kunnen aanbieden. 

Tenslotte verdienen nog vermelding 
de commissies, die de P.B.O. en het 
(binnenlandse) bevolkingsvraagstuk 
onder de loep namen en hun ont
werp-resoluties in iets gewijzigde 
vorm door de ledenvergadering in 
Dalfsen zagen goedgekeurd. De 

laatstgenoemde commissie produ
ceerde ook een lezenswaardig rap
port, dat nog bij het secretariaat kan 
worden aangevraagd. 

De Driemaster 

De redactie van ons maandblad was 
in het begin van dit jaar samenge
steld uit de heren Ir. F. Wagenma
ker, G. v. d. Most, R. M. Marcuse en 
H. Wiegel. De heer Van der Most 
verliet de redactie, terwijl aan de 
redactie werden toegevoegd: Mej. 
J. M. Carol en W. A. Maarse en J. 
Hidding. 

De financiën van JOVD en Driemas
ter werden volledig gescheiden door 
de oprichting van de stichting "De 
Driemaster", die de uitgave van ons 
blad verzorgt. Het hoofdbestuur is 
tevens stichtingsbestuur. Als admini
strateur werd benoemd de heer R. 
Hofman. Door de goede zorgen van 
deze nieuwe functionaris, daarbij 
bijgestaan door de administratrice 
van de JOVD, die de coördinatie met 
de ledenadministratie verzorgt, ko
men thans vrijwel geen klachten 
meer voor over het verkeerd of ge
heel niet ontvangen van De Drie
master. 

Weekends en 
ledenvergaderingen 

Tijdens het op 31 oktober en 1 no
vember 1964 te Amsterdam gehouden 
lustrumcongres sprak het erelid van 
de vereniging, drs. H. A. Korthals, 
de congresrede over "De toekomst 
van het liberalisme" uit. In die
zelfde vergadering werd de oud
voorzitter van de JOVD en aftre
dend hoofdredacteur van De Drie
master, Evert Hoven, benoemd tot 
lid van verdienste. 

Onder de bezoekers van het lustrum
congres - totaal ongeveer 300 -
bevonden zich ook vele oud-leden. 
Onze weekends werden druk be
zocht: Zowel in Woudschoten als in 
Dalfsen een record aantal deelne
mers (resp. 100 en 140 tegenover 40 
en 90 in het vorige jaar!). 

Op beide weekends werd gediscus
sieerd over de P.B.O. en het bevol
kingsvraagstuk. Daarnaast vroegen 
in Dalfsen ook de grondslagen van 
het liberalisme en een h.h.-voorstel 
over het verenigingsjaar de aan
dacht. Dit voorstel kon echter we
gens het ontbreken van het vereiste 
quorum niet behandeld worden. In 
Woudschoten sprak Mevrouw Stof
fels-van Haaften over buitenlandse 
.aspecten van het bevolkingsvraag
stuk. 

Andere politieke 
organisaties 

In de gereorganiseerde N.P.J.C.R. 
werken de politieke jongerenorgani
saties nauw samen. Het NATO- en 
het Nederlands jongeren Parlement 
kwamen elk eenmaal bijeen. 

De gesprekken met de fractieleiders 
v.an de VVD in de Staten-Generaal 
vonden opnieuw plaats. Door de 
diepgaande voorlichting, die het 
hoofdbestuur krijgt over actuele po
litieke vraagstukken zijn deze ge
sprekken zeer nuttig. 
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Ons bestuur was vertegenwoordigd 
op de jaarvergaderingen van de 
ARJOS, de VVD, de LSVN en de 
CHJO en op de lustrumbijeenkomst 
van de Teldersstichting. Twee leden 
van het hoofdbestuur woonden de 
recente vergadering van de partij
raad van de VVD bij, waar werd ge
discussieerd over de Troonrede. 

Buitenlandse contacten 

Door gebrek aan financiële midde
len moest de JOVD afzien van de or
ganisatie van een congres van de 
World Federation of Liberal and 
Radical Youth in Nederland. Onze 
afgevaardigden bezochten de verga
deringen van de WFLRY in Bad 
Godesberg en Bremen. Eén JOVD-lid 
maakte deel uit van de Nederlandse 
delegatie bij de 4th Atlantic Confe
rence of Young Politica! Leaders, die 
in Oxford gehouden werd. Vermel
den wij tenslotte dat de NPJCR-de
legatie een rapport uitbracht vol 
reis-impressies over het bezoek aan 
Indonesië in het vorige verenigings
jaar en dat het Wereldjeugdfestival 
in Algiers moest worden afgelast na 
een staatsgreep in die stad. 

Algemeen secretariaat 

Als een trechter en een sorteerma
chine tegelijk, zo lijkt soms de post 
in het bestuur, waar per j.aar de 
meeste letters {.lasseren, te fungeren. 
Dat de papiermassa ook dit jaar 
bleef stromen, was voor een belang
rijk deel te danken aan de steun van 
de landelijke administratrice, die in 
een geest van goede samenwerking 
met de algemeen secretaris haar 
werk verrichtte. Het is daarom des 
te meer te betreuren, dat Mej. Hof
man zich genoodzaakt zag om met 
ingang van 8 november a.s. haar 
functie neer te leggen. Ook via deze 
regelen willen wij haar voor het vele 
door haar gedane werk onze harte
lijke dank betuigen! 
Groningen, september 1965. 

R. A. HEYTING, voorz. 

P. H. R. JONKER, alg. secr. 

Rondreizend jongeren
forum 

Het staat momenteel wel vast, dat 
Drente het komende jaar kennis zal 
gaan maken met een forumgezel
schap bestaande uit leden van in 
Drente vertegenwoordigde politieke 
jongerenorganisaties. Het forum zal 
verschillende plaatsen in de provin
cie bezoeken. Dit optreden zal ten 
minste één keer per maand plaats
vinden. 

Daarnaast stelt het forum, dat uit 
een eventueel wisselende samenstel
ling zal bestaan, zich beschikbaar 
voor scholen, gemeenten (burgerda
gen), enz. 

Wellicht overbodig zal het nog zijn 
om te voorspellen, dat de Drentse af
delingen van onze organisatie met 
deze activiteiten hun voordeel zullen 
kunnen doen m.b.t. de uitbreiding 
van hun ledental. 

Een verheugend feit is overigens 
nog, dat het initiatief tot deze acti
viteiten door de JOVD is genomen. 

JAN BIDDING 


