
(vervolg van pag. 7) 

Mijn onzekerheid veranderde in de 
vaste zekerheid, die alleen de ware 
libera.len kunnen kennen, het ging als 
een flits door mij •heen: Theo (Joekes) 
had er een paar achter de knopen! En 
diezelfde zekerheid zei mij: dat moet 
de VPRO zijn geweest. Voerde deze 
omroep niet eens onschuldige mili
tairen dronken om hen daarna lieder
lijke taal te laten uitslaan? Mijn zeker-

jaarverslag 
1967-1968 

Het hoofdbestuur vooreerst bestaande 
uit H. Bosma, voorzitter; H. J. Tankink, 
vice-voorzitter politiek; G. M. A. Lek
kerkerker, vice-voorzitter organisatie; 
M. P. van Dijk, algemeen secretaris; 
L. Hilarides, algemeen penningmeester; 
mejuffrouw M. Chr. Seevinck, tweede 
secretaresse en mejuffrouw C. W. 
Hubeek, lid, heeft dit jaar te maken ge
had met een aantal moeilijkheden, 
waaraan, naar het schijnt afdoende het 
hoofd is geboden. 

de driemaster 
In de eerste plaats betrof dit ons ver
enigingsblad de Driemaster, tegen 
welks redactioneel beleid naar het 
sCiheen grote bezwaren gerezen, zoals 
dit bleek tijdens de discussie op het 
congres dat het afgelopen jaar te 
Amersfoort werd gehouden. 
De oplossing, getuige de hoofdhe
stuursverklaring in het novembernum
mer van de Driemaster scheen snel 
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heid sloeg nu om in de woede, die mij 
zei te voelen als het gezonde volks
gevoel voelt, en ik belde de VPRO op. 
Daar drufde men nog te ontkennen 
ook! De hufters. 
Liberalen, volksgenoten!, hoeders der 
fatsoensnormen en strijders tegen het 
morele verval. Weest op uw hoede. 
Meer dan ooit. Strijdt voor Vrijheid en 
Democratie, maar niet voor iedereen! 

Spionneur 

U komt toch 
~ekerook op 
het eongres 
in N{jmegen op 
2 en8 
november? 
Vul de bon 
op pag.lS 
dan nu in! 

gevonden, waarbij rekening werd ge
houden met de motie Evenhuis. De 
redactie kreeg de oude samenstelling 
zij het dat er een nieuwe hoofdredac
teur benoemd werd, de heer G. van der 
Meer en dat de redactie werd uitge
breid met o.a. de heer R. A. Heijting, 
oud voorzitter van de JOVD. 
De gehele redactie bestond nu uit G. 
van der Meer, J. van de Burg, J. Wit
ting, J. Hidding, drs. M. R. Marcuse, 
R. A. Heijting en mej. C. W. Hubeek. 
Mevrouw W. P. Hubert-Hage had in
middels om persoonlijke redenen be
dankt als redactielid. 
Door interne conflicten echter is onder 
deze redactie slechts een nummer tot 
stand gekomen. De gehele redactie 
trad af behalve de heren G. van der 
Meer, Gr. Ziengs, J. J. P. Meijer en 
mejuffrouw C. W. Hubeek. Daarnaast 
benoemde het hoofdbestuur de heren 
J. Larobers en A. Ph. P. van Haeften 
tot redacteuren. 
De tweede moeilijkheid betrof de tus
sentijdse wisseling binnen het hoofd
bestuur. De heren Lekkerkerker en 
Taukink traden tussentijds af op Woud
schoten. Tot hun opvolgers werden ge-

kozen de heren J. J. P. Meijer en A. J. 
Evenhuis. 
Wegens zijn benoeming tot vice-voor
zitter organisatie werd de heer Meijer 
als redacteur van de Driemaster op
gevolgd door de heer D. J. Dees. 
prof. Oud 
In het afgelopen verenigingsjaar wer
den wij opgeschrikt door het over
lijden van onze ere-voorzitter prof. mr. 
P. J. Oud. Het hoofdbestuur zond een 
condeleantiebrief. terwijl de voorzitter 
in de Driemaster een in memoriam 
schreef. 

vele activiteiten 
Wat betreft de politieke activiteiten 
dit jaar, aan de orde geweest zijn onder 
meer de resolutie basis onderwijs de 
resolutie betreffende de werkende ge
huwde vrouw, welke beide te Amers
loort konden worden aangenomen en 
de; resolutie consumentenproblematiek, 
welke in Dalfsen de eindstreep haalde. 
Woudschoten stond dit jaar in het 
t<,ken van de voorbehandeling van de 
consumentenresolutie en de introdue
l ie van de nieuwe structuur voorstel
len. De noodzakelijkheid van structuur
wijziging werd in Woudschoten onder
streept door een motie met betrekking 
tol de communicatie. De uiteindelijk 
structuurvoorstellen konden, op enige 
uitzonderingen na te Dalfsen worden 
démgenomen. De uitzonderingen had
d<m betrekking op de noodzakelijke 
Sl.ututenwijzigingen, welke in Dalfsen 
niet konden worden aangenomen op 
grond van artikel 23 der Statuten. 
Ik Statutenwijzigingen zullen bij een 
nddere gelegenheid aan de orde wor
rl<•n gesteld. 
In Dalfsen is een begin gemaakt met de 
gedachtenwisseling omtrent het Mini
mumprogramma, welke gedachtenwis
sding het hoofdbestuur van groot be
l<lng acht. In de eerste plaats zal de 
JOVD op deze wijze een bijdrage leve
rPil aan de discussie rond de partij
V<!rnieuwing. In de tweede plaats zal 
de JOVD op grond van het Minimum
programma bouwstenen kunnen aan
drcq:~en ten boeheve van de discussie 
in de liberale gelederen, met name dan 
binnen het Liberaal Beraad. 
In bepaalde opzichten is het Minimum
programma een herhaling van, dan wel 
een aavulling op reeds eerder gedane 
uitspraken, zoals eerder neergelegd in 
resoluties, anderzijds komen ook 
nieuwe problemen aan de orde. Glo
baal is het concept Minimumprogram
ma ingedeeld in een buitenlandse en 
een binnenlandse paragraaf, in welke 
!.aatste als min of meer nieuwe proble
men aan de orde komen medezeggen
schap, inkomens en vermogensverde
Jing, werkgelegenheid, industrialisatie 
en automatisering, staatsrecht en sta
kingsrecht. 
Het hoofdbestuur heeft gemeend dat 



de opsomming van de diverse onder
werpen geenszins limitatief is en zal op 
suggesties zoals die in de loop van het 
afgelopen verenigingsjaar zijn gedaan 
eventueel nader ingaan. 
Er zijn een aantal werkgroepen inge
steld, in de diverse afdelingen, die be
paalde onderdelen van het Minimum
programma aan een nadere studie 
zullen onderwerpen. Hiervan kan, in
dien mogelijk, verslag worden gedaan 
op het Congres te Nijmegen. 

het liberaal beraad 
Het Liberaal Beraad, dat gevoerd wordt 
tussen de diverse liberale organisaties 
in Nederland, te weten de Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, het Libe
raal Democratisch Centrum, de Fede
ratie van Liberale Studenten Vereni
gingen in Nederland en onze eigen or
ganisatie, heeft dit jaar een definitief 
antwoord gegeven op de eerste van 
vier vragen, namelijk de vraag .,waar
door functioneer de huidige partij
structuur in ons land onvoldoende". 
In de laatste maanden van dit verslag
jaar heeft de werkgroep van het Libe
raal Beraad de bouwstenen aangedra
gen voor een antwoord op de vragen 
twee en drie, (welke partijstructuur is 
het meest functioneel? en welke plaats 
neemt het Liberalisme in de gewijzig
de partijstructuur in?). Het Liberaal 
Beraad zal de definitieve antwoorden 
dienen te geven. 
Het hoofdbestuur meent dat het nuttig 
is, wanneer dit zo spoedig mogelijk 
zou kunnen gebeuren en zal er tevens 
bij de werkgroep op aandringen dat 
een spoedige behandeling van vraag 
vier plaatsvindt. 

politieke uitspraken 
In het afgelopen jaar werden diverse 
hoofdbestuursverklaringen uitgegeven 
en moties op landelijke vergaderingen 
aangenomen. Hieronder volgt daarvan 
een opsomming in volgorde van uit
gifte respectievelijk van aanneming. 
Een motie over het Nijverheidsonder
wijs (Amersfoort). verklaringen over 
de vestiging van een elektriciteits
centrale aan het Burgumermeer, over 
de Motie Aerden, inhoudende een ver
hoging van de ontwikkelingshulp met 
38 miljoen gulden, d.m.v. een verlaging 
tot het zelfde bedrag van de begroting 
van Defensie, (de vergadering distan
cieerde zich van deze verklaring op 
Woudschoten in een Motie, Driemaster 
februari 1968); over het verbieden van 
politieke activiteiten door het politiek 
jongeren contact in de kazernes in 
Utrecht door de garnizoenscomman
dant van die stad, verder verklaringen 
over de onverbindend verklaring van 
de bouw c.a.o. door de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
over de eenmalige meeropbrengst van 
700 miljoen gulden tengevolge van de 
invoering van de BTW en de aanwen-

ding hiervan o.a. voor de verhoging 
van de belastingvrije voet; moties over 
waterverontreiniging, partijvernieu
wing (waarin o.a. wordt aangedrongen 
op een snellere werkwijze van het 
Liberaal Beraad); Biafra, waarin op er
kenning wordt aangedrongen; het anti
semitisme met name in Polen; De 
Griekse Ambassadeur (twijfel aan de 
rechtsgeldigheid van de geloofsbrie
ven) en minister Luns en Portugal. De 
laatstgenoemde moties werden allen 
aangenomen op de conferentie te Dalf
sen en tenslotte een verklaring over de 
bezetting van Tsjecho-Slowakije door 
de Warschau-pact landen. 
Wij kunnen het afgelopen jaar dus 
bogen op een nogal omvangrijke poli
tieke activiteit dit ondanks het feit dat 
er dit jaar geen belangrijke verkiezin
gen plaatsvonden, hetgeen in vele ge
vallen een stimulans is voor politieke 
bewustwording van velen, die naar 
leeftijd gerekend tot een van de poli
tieke jongerenorganisaties in ons land 
zouden kunnen toetreden. Van daar 
ook dat het NP.JCR ook dit jaar weer 
veel heeft gedaan op het gebied van 
de staatsburgerlijke vorming, waaraan 
tevens vertegenwoordigers van onze 
organisatie hebben medegewerkt. 

ledenstand 
Dat desondanks dit jaar zeker geen 
positieve invloed op onze ledenstand 
valt te constateren, zal voornamelijk te 
wijten zijn aan de afwezigheid van ver
kiezingen. Toch is het verheugend er
op te wijzen dat dit jaar weer een aan
tal nieuwe afdelingen tot stand zijn 
gekomen en dat de afdeling Rotterdam 
weer is opgericht. Nieuwe afdelingen 
zijn Ermelo (later West Veluwe). Five
lingo, Heerenveen, Bergen op Zoom en 
Veendam/Wildervanck. 
Op districtsniveau is het district Noord 
Brabant opgericht, waarvoor een voor
lopig bestuur is ingesteld. 

financiën 
Wat betreft de financiën, dienen wij 
ook dit jaar de gebruikelijke VVD
subsidie te vermelden. Het behoeft 
geen betoog dat deze ook dit keer bij
zonder hartelijk welkom was. Finan
ciële acties werden dit jaar gevoerd in 
de provincies Noord- en Zuidholland. 
De steeds aanhoudende kostenstijgin
gen brengen steeds meer moeilijk
heden met betrekking tot de finan
ciering met zich. 
Ook het Stichtingsbestuur van de Drie
master zag zich genoodzaakt dit _jaar 
ingrijpende maatregelen op financieel 
gebied te nemen, met betrekking tot 
ons verenigingsorgaan. Een propagan
da-actie werd gevoerd, die samenviel 
met het VVD-congres in Maastricht, 
die echter geen resultaat opleverde. 
In Dalfsen werd een prijsvraag inge
steld met de mogelijkheid dat door de 
leden nieuwe abbonnees en eventueel 
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nieuwe advertenties konden worden 
aangebracht tegen een beloning in de 
vorm van een pocketboekje. Ook deze 
actie heeft nog geen noemenswaard 
resultaat opgeleverd. A Is gevolg hier
van zag het bestuur zich genoodzaakt 
de advertentieacquisitie op profes
sionele wijze te doen geschieden. 
Van diverse leden onzer organisatie 
kreeg het bestuur diverse waardevolle 
informatie met betrekking tot deze re
organisatie. 
Het formaat zal, zo het zich laat aan
zien, blijven als de laatste drie afleve
ringen. Na enige tijd hopen wij dat de 
verschijning weder regelmatig zal zijn, 
ofschoon zoals vanzelf spreekt, de ac
tualiteit daar veel toe zal moeten bij
dragen. Omdat de Driemaster een 
maandblad is, met een voor zo'n tijd
vak slechts beperkte ruimte en omdat 
de ledenlezers en abonnees een toch 
zeker op de actualiteit toegespitste 
inhoud verlangen, zal het op tijd ver
schijnen, voor de redactie wel vaak tot 
zekere problemen aanleiding geven. 
De publiciteit, die wij buiten ons eigen 
orgaan de Driemaster, verkregen is 
redelijk te noemen. 
Onze contacten nationaal binnen 
NPJCR-verband alsmede met de afzon
derlijke jongerenorganisaties is onver
minderd goed, terwijl ook de inter
nationale contacten in het kader van 
JEL en WFLRY tot tevredenheid stem
men. 

bezinning 

Ondanks dit vele goeds omtrent onze 
politieke activiteiten zoals vermeldt, 
zijn er dit jaar een aantal schaduw
zijden, of sterker nog een aantal zwar
te dagen in de internationaal politieke 
analen opgetekend. Het betreft hier de 
beide moorden in de Verenigde Staten 
gepleegd op dr. Martin Luther King en 
op senator Robert Kennedy en de laf
hartige invasie in Tsjecho-Slowakije 
door Rusland en enkele van zijn bond
genoten. Doch ook de oorlog in Viet
nam duurde dit jaar onverminderd 
voort, ondanks de onderhandelingen 
in Parijs. 
Het zal daarom nodig zijn in inter
nationaal politiek verband zich te be
zinnen op de diverse politieke en 
economische stelsels en structuren. 
Bezinning echter ook voor de binnen
lands politieke verhoudingen, met 
name voor en door de liberale organi
saties. 

Dat wij allen ook het komende jaar 
hieraan constructief kunnen medewer
ken, spreekt dachten wij voor zich. 

H. BosmaJ voorzitter 

M. P. van Dijk} alg. secr. 
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sex en 
politiek 

Het is met een buitengewoon genoegen 
dat ik gevolg geef aan de uitnodiging 
van het bestuur om te komen tot een 
formulering van de resultaten waartoe 
de sexwerkgroep, na enige maanden 
van bespreking van de uitgebreide en 
gecompliceerde materie, is gekomen. 
Deze formulering zou de gestalte moe
ten krijgen van een voorlopige reso
lutie. 
De artikelen waar de werkgroep zich 
mee bezighoudt zijn: 239 tot en met 251 
en 451 van het Wetboek van Straf
recht. Als uitgangspunten voor de be
sprekingen dienden de volgende vra
gen: 
1. Hoe moeten wij sexuele criminali

teit zien, m.a.w. in welk kader moe
ten we het begrip plaatsen? 

2. Is herziening van de omschrijving 
van sexuele criminaliteit nodig? 

3. In welke richting moet a.g.v. her
definiëring van het begrip sexuele 
criminaliteit een wijziging van de 
artikelen plaatsvinden: beperken, 
afschaffen, handhaven, uitbreiden? 

diepgaande wijzigingen 
Het begrip sexuele criminaliteit is 
onderhevig aan een sociaal-ethische 
conditionering. De huwelijkswerkelijk
heid evolueert. Augustinus stelde als 
enig huwelijksdoel de uitbreiding van 
het rijk Gods. In de agrarisch-ambach
telijke maatschappij staat de felmilie
huishouding centraal in de maatschap
pelijke organisatie. De regeling van de 
sexualiteit werd niet aan de afzonder
lijke personen overgelaten, doch ge
schiedde veelal op basis van familie
belang. 
In het in vele opzichten bedreigde 
bestaan van de oude samenleving leek 
de voortplanting werkelijk het pri
maire doel van de sexualiteit. Het 
huwelijk kon daardoor het geslachts
Ieven monopoliseren. Dit werd gesanc
tioneerd door de kerk en was boven
dien geldig als volksovertuiging. In 
deze functie van overtuiging werd het 
begrip sexuele criminaliteit bepaald. 
Nu diepgaande wijzigingen zijn opge
treden in de zin en de beleving van de 
sexualiteit en de oude relatie tussen 
sexuele activiteit, huwelijk en pro
creatie in onze cultuur verbroken is, 
moet ook het begrip sexuele criminali
teit opnieuw omschreven worden. Dit 
is het antwoord op vraag één en twee. 

pervers gedrag 
De sexualiteit is een vraag naar de 
ander, dit blijkt uit fenomenologische 
beschouwingen en is beveiligd door 
o.a. de psycho-analyse. Het man- en 
vrouw-zijn is te zien als elkaars com
plement zijn. De sexuele verscheiden
heid houdt dan een uitnodiging in tot 
samenzijn in liefde en creativiteit. 
Van psychiatrische zijde is er op ge
wezen dat het perverse gedrag onmis
kenbaar aan te merken valt als een 
mislukte vorm van geslachtelijke 
medemenselijke gebondenheid. De ge
~·,toorde sexualiteitsnormen demonstre
ren telkens weer het gevallen zijn 
uit-, of het nimmer toegekomen zijn 
.tan de liefde, niet van, maar voor de 
dllder. Zij zijn een manifestatie van een 
onvermogen tot verbondenheid, een 
onvermogen tot integratie van de 
~:exualiteit in de opgave om medemens 
I<~ zijn. De erkenning van de perversi
l<~it als een mislukte streving impli
ceert niet een lijdelijk toezien van 
medeburgers en overheid, maar zij 
voert wel als vanzelf tot een zeer ge
nuanceerde beoordeling, wanneer deze 
mens zich aan een objectief vergrijp 
.. schuldig" heeft gemaakt. 

sexue!e integriteit 
Wij leven niet langer in een gesloten, 
maar in een pluriforme maatschappij. 
Dil houdt in dat over de taak van de 
overheid t.a.v. gedragingen van de 
b1~rgers fundamenteel anders wordt ge
d.tcht clan vroeger het geval was. De 
wdgever zal zich dienen te onthouden 
v.tn een ingreep in het particuliere 
lnven van de burgers zolang daaruit 
g<'<'n ernstig en onduldbaar bezwaar of 
nddeel voor derden en de gemeen
schap voortvloeit. De burgerlijke over
Iwid beslist niet wat zedelijk of on
zpdclijk is, doch behoort de in het volk 
lPvnnde zedelijkheidsopvattingen te 
Lwschermen. De juridische regelingen 
dienen beperkt te blijven tot die ge
vallen waarin werkelijke schade wordt 
toegebracht aan derden of waarin zich 
conflicten voordoen. Het is daarbij van 
belang dat de wetgever waakt over de 
sexuele integriteit en veiligheid van de 
mens. Hieraan bestaat onmiskenbaar 
behoefte. De vraag is evenwel in welke 
male straf hiertoe het geëigende mid
del is. Straffen houdt steeds in dat een 
mens een oordeel uitspreekt over een 
ander mens. Van de hachelijkheid hier
van kunnen wij ons niet genoeg be
wust zijn. 
Strafrechtelijke beschouwingen over 
seXLlele delicten zijn van principieel 
andere aard dan sociologische of 
ethische. Met de ethische beschouwing 
heeft het strafrechtelijk denken de 
normstelling gemeen. Deze wordt niet 
in de eerste plaats gezocht in de sub
jectieve grond van het handelen, maar 


