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Voorwoord 

Ook in een politieke jongerenorganisatie wordt de spreekwoordelijke soep niet 
zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Dat moge blijken uit 'De Jonge 
Liberalen', de eerste officiele en complete geschiedschrijving van de JOVD, 
uitgebracht ter gelegenheid van haar negende lustrum. Na vijfenveertig jaar 
politieke discussies, persoonlijke vetes, principiele uitgangspunten en soms 
pragmatische handelingen, is de JOVD nog steeds wat zij al jarenlang beoogt 
te zijn: een dynarnische vereniging die met beide benen in de maatschappij 
staat. Met een rijk verleden en een veelbelovende toekomst. 

De samenleving verandert nog steeds, en snel. Terwijl in Nederland de 
fundamenten van de verzorgingsstaat - ook door socialisten - ter discussie 
worden gesteld, de econornische recessie bij velen diepe wonden slaat, de 
druk op de rechtsstaat een hoogtepunt bereikt en studenten weer schreeuwend 
de straat op gaan, kijkt 'de politiek' machteloos toe hoe de kloof tussen kiezer 
en gekozene groeit en extreem-rechtse sentimenten in politiek en samenleving 
een schrijnende opmars lijken te maken. Tegelijkertijd zijn in intemationaal 
verband de meeste vanzelfsprekendheden opgeborgen in geschiedenisboeken 
en neemt de kloof tussen Noord en Zuid steeds verder toe. 

Met standpunten over (paarse) coalitievorrning in Nederland, over de plaats 
van de monarchie in een democratisch staatsbestel maar ook over dienstplicht, 
altematieve vormen van ontwikkelingssamenwerking en studiefinanciering, 
heeft de JOVD laten zien dat ook voor haar in zo 'n samenleving een 
belangrijke rol is weggelegd. Zonder praktische machtspolitieke beperkingen 
kunnenjuist JOVD-leden het voortouw nemen in vemieuwende discussies, die 
het publieke debat van nieuw leven, nieuwe wendingen en vooral ·van nieuwe 
oplossingen kunnen voorzien. 

De goede staat waarin de JOVD anno 1994 verkeert, wordt kraakhelder 
gei:llustreerd met een prachtig boek en een sprankelend lustrumcongres. 
Derhalve wil ik van de gelegenheid gebruik maken de auteur van dit 
boek Eddy Habben Jansen, alsmede de leden van de Lustrumcomrnissie 
Eduard van der Biezen, Frank van Dalen, Joost Otterloo, Cor Schagen 
en Eric Hoogenboezem te bedanken voor al hun inzet en werk om het 
vijfenveertigjarig bestaan van de JOVD niet onopgemerkt voorbij te 
laten gaan. 

Koen Petersen, 
landelijk voorzitter van de JOVD 

7 



Inleiding 

Op 26 februari 1994 bereikte de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie 
de respectabele leeftijd van 45 jaar. In politiek jongerenland een ongekende 
prestatie. Zelfs de roemruchte Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) hield het al na 
41 jaar voor gezien. De AJC was overigens niet echt een politieke jongeren
organisatie; het was meer een jeugdbeweging die tot de socialistische of 
sociaal-democratische zuil behoorde en banden had met de SDAP en later met 
de PvdA. Na de oorlog werd de politieke jongerenorganisatie 'Nieuwe Koers' 
naast de AJC opgericht. 

De Nederlandse liberalen zijn echter nooit uitgegroeid tot een echte zuil. In 
vergelijking met de socialisten, de protestanten en de katholieken waren de 
liberalen nogal ongeorganiseerd. Tussen de beide wereldoorlogen waren de 
liberalen verdeeld over verschillende partijen, een verdeeldheid die pas in 
1948 zou eindigen met de oprichting van VVD en terugkeerde in 1966, toen 
mede door voormalige leden van VVD en JOVD de politieke partij D'66 
opgericht werd. Alhoewel de inzichten daarover uiteenlopen, past de partij 
tenrninste gedeeltelijk in de traditie van de vooroorlogse Vrijzinnig Democra
tische Bond. De jongerenorganisatie bij D66, de in 1984 opgerichte Jonge 
Democraten, voert zelfs de ondertitel 'vrijzinnig democratische jongeren 
organisatie' op het briefpapier. 

Ondanks de liberale traditie van splitsingen en verdeeldheid houdt de JOVD 
het al 45 jaar vol. Het hoofdbestuur van de JOVD zag in de viering van het 
negende lustrum dan ook een aanleiding om dit boek te laten verschijnen. 
Naast tal van artikelen en passages in boeken verscheen in 1984 een boek 
over de JOVD-geschiedenis, de prettig leesbare en vrolijk gei:llustreerde 
Lustrumalmanak. Omdat het hoofdbestuur een herziene herdruk weinig 
origineel achtte, ligt voor u het resultaat van een poging iets toe te voegen aan 
de eerder verschenen publicaties. 

Bewust heb ik er voor gekozen in het boek met name aandacht te besteden 
aan landelijke activiteiten, de gang van zaken in en rond het hoofdbestuur en 
de relatie tussen de JOVD en de politieke buitenwereld. Ten onrechte zou de 
indruk kunnen ontstaan dat de JOVD niet meer is dan dat. Een nog veel 
omvangrijker boek zou echter geschreven kunnen worden over datgene wat 
in de districten en afdelingen van de JOVD is voorgevallen. Maar ook de 
geschiedenis van de landelijke organisatie is niet uitputtend beschreven. Voor 
u ligt geen allesomvattend naslagwerk; de bedoeling is een goed overzicht te 
bieden. Over wat wel en wat niet 'in de geschiedenisboeken thuishoort' zullen 
de meningen overigens altijd blijven verschillen. Een criterium is of 
gebeurtenissen (een blijvende) invloed op ontwikkelingen in en buiten de 
JOVD hebben gehad. Een antler, daarmee samenhangend, criterium is of 
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Inleiding 

zaken binnen de JOVD daarbuiten werden opgemerkt. Maar ook minder 
zakelijke overwegingen spelen een rol. Sommige voorvallen of ontwikkelingen 
zijn vermeld omdat ik ze vermakelijk, uiterst merkwaardig of typerend voor 
de JOVD vond. In het boek is een beperkt aantal noten opgenomen. Om niet 
de onterechte indruk te wekken dat sprake is van een wetenschappelijke 
uitgave, is vrijwel uitsluitend bij citaten een verwijzing geplaatst. 

Overigens ligt niet in alle gevallen aan het weglaten van gebeurtenissen een 
bewuste keuze ten grondslag. Vaak wordt beweerd dat liberalen onzorgvuldig 
met hun eigen geschiedenis omspringen. Die bewering is ook op de JOVD 
van toepassing. Het archief van de JOVD is onvolledig, voor bepaalde 
perioden zelfs fragmentarisch te noemen. Lange tijd had de vereniging geen 
kantoor en lagen archiefbescheiden opgeslagen in kleine en/of vochtige 
studentenkamers. Wegens ruimtegebrek hebben veel secretarissen het archief 
bovendien noodgedwongen 'uitgedund', wat niet altijd even zorgvuldig 
gebeurde. De staat van het archief werd overigens al heel vroeg als probleem 
gesignaleerd. In een herderlijk schrijven aan alle afdelingen liet algemeen 
secretaris Hans Dubbeldam in januari 1958 weten dat ten huize van Kitty van 
Rijn een ideale archiefruimte gevonden was. 'Het werd hoog tijd dat hier 
ordenend werd opgetreden', schreef hij, gevolgd door een oproep aan allen 
om stukken uit de geschiedenis van de JOVD aan het 'centraal archief' af te 
staan. Op enkele snippers na zijn alle stukken die destijds in dat 'centraal 
archief' opgeslagen moeten hebben gelegen verdwenen. Ook genoemde brief 
van Dubbeldam is alleen in een afdelingsarchief bewaard gebleven en slechts 
gedeeltelijk door muizen opgegeten. 

Pas na 1980 herleefde de bezorgdheid over het archief met succes. In het 
begin van de jaren tachtig bracht Adriaan Geelhoed structuur aan in het tot 
dan toe nauwelijks geordende en daarom ontoegankelijke archief. Veel 
stukken waren echter al verloren gegaan en ook het nieuwe systeem bood op 
zichzelf geen garantie dat niets meer zou verdwijnen. In maart 1988 werd 
door het congres een motie aangenomen, waarin de JOVD haar verontrusting 
uitsprak over de gang van zaken rond het archief en waarin werd aangedron
gen op maatregelen. 

Door toedoen van de hoofdbestuursleden Ernst van Splunter en Ferry van 
Dijk belandden de resterende archivalia in 1989 bij het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te Groningen. Nicole Koetsier schiep 
vervolgens orde in de chaos en voorzag het archief van een plaatsingslijst. 
Vanaf het midden van de jaren zeventig is het archief redelijk volledig. Van 
voor die tijd zijn er weinig stukken bewaard gebleven. Daarentegen beschikt 
het DNPP wel over vrijwel alle uitgebrachte nummers van het verenigingsblad 
Driemaster. Ook de Stichting Rottumerberaad, de organisatie van oud
hoofdbestuursleden van de JOVD, deponeerde een verzameling archiefstukken 
in Groningen. Die collect!e werd bijeengebracht door een inzamelingsactie 
onder oud-bestuursleden. Bij het onderzoek dat voorafging aan het schrijven 
van dit boek kwam opnieuw een aantal stukken en brochures tevoorschijn. 
Ook deze stukken zullen in Groningen worden ondergebracht. 

Een andere bekende klacht over liberale geschiedschrijving is dat het 
voomamelijk liberalen zijn die zich ermee bezighouden. Dit geldt eveneens 
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Eddy M. Habben Jansen 
Utrecht, 17 januari 1994 

Inleiding 

voor de JOVD. Aan mijn onatbankelijkheid als 
geschiedschrijver kan warden getwijfeld. Het 
besluit om dit boek uit te geven werd genomen in 
de laatste hoofdbestuursvergadering die ik bij
woonde. Ter geruststelling kan gezegd warden dat 
van bezoldiging geen sprake is. 

Dank ben ik verschuldigd aan de de medewer
kers van het DNPP, voor ondersteuning, adviezen 
en koffie. Ook het hoofdbestuur van de JOVD, de 
coordinatoren van het Des Indes Beraad en het 
bestuur van de Stichting Rottumerberaad dank ik 
voor hun welwillende medewerking. Dank ook 
aan Bas Tonnaer, met wie ik in 1991 een eerste 
vooronderzoek verrichtte. 

Onmisbaar waren uiteraard ook de meelezers. 
Ferry van Dijk, Marco Frijlink, Bart Lijdsman, 
Erwin Nypels, Koen Petersen en Mark Rutte zijn 
mij bij het schrijven van dienst geweest met hun 
commentaar, suggesties en aanvullingen. Marco 
bleek bovendien bereid vrije tijd op te offeren aan 
de eindredactie van de tekst, in ruil voor slechts 
enkele kannen koffie. 
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1949-1954 

1 In den beginne 

In de Louis XV zaal in de Haagse Pulchri Studio aan de Lange Voorhout 
verzamelen zich op zaterdag 26 februari 1949 tegen drie uur 's middags 
ongeveer 35 jonge liberalen. Op uitnodiging van de door het VVD-hoofd
bestuur ingestelde 'Jongeren-Commissie', die onder leiding staat van D.W. 
Dettmeijer, gaat het gezelschap tijdens de bijeenkomst over tot oprichting van 
een vereniging: de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, kortweg 
JOVD. De commissie had ruim een half jaar voor de in opdracht van de VVD 
verrichte voorbereidingen nodig gehad. Voor de vergadering was een aan alle 
jongeren in Nederland gerichte oproep verschenen, die onder meer in het 
Algemeen Handelsblad van 21 februari was gepubliceerd. 

OPROEP AAN /ONGEREN 
VAN NEDERLAND 

Jo~e::~g~~~e ~=f.Ji~:g~~!~tudJ. 
;e~~n13:iie~~~~1!°'v':~~::rd:r k~~ 
en de soclale gerechtlgheld, grondiegln-

~!{~~~:~ndem~~~~ldw~~~~. a;:~~a~ 
u op om u a.aneen te nluiten In een 
jongerenorgan!satle voor Vrtjheld en 
Oemocratle. 

nt:l1J;:: :i: ::1k~ ~~nrv!rr. 
kelt uw bela.nptelllng- voor de maat
sch,a.ppelijke en staatkundlge vraagstuk
l<en, dle, thane reeds, va&k noC' onbe
wust uw leven bepale.a. 

Bereldt u voor op een jutste beoor-
dellng v&n deze .vra.agstuk.ken van 
morgen. 

Zorgt, dat ze u stra.ks ntet overrom-

pelen of een wending nemest, die voor u 

caka:J:~~~af1!i ~"~.=~~ha pelljke 
en staaUmndtge ontwlkkelln~ nfet zult 
kunnen beinviJoeden, als u met tot oor
delen bevoegd bent. 

Daarom ts ord.&l.tatte nu noodzakeltjk! 
Der'halve tndien gt1 valt ln de leeftijd 

~~r1~~1~0f~~~e~ijkrs~!~!Ja:rd:L~: 
cheronstraat 38 te Den Haag. 

~~e 0s:ii 1:n °h~::~~kif~~t~:i:;~; 
te Den Haag; Mevrouw M. J. van 
Alphen._Qudendijk te Dm Haag; 
Mej. mr. M. H. J. de Menthon Ba1i<e te 
Breda; Mr. J . W. Boonk te Emmen; 

ifr~P. AA. v~ha~:n Bt~~;:e :r~nl~1?;'. 
van Dtlk te Den Ha.a.g; F. R. van Gelder 

}ia::gij;me~.Mkt':ii;ter J.t~e~~d~:i~ 
Mr. B. D. van der Veen te Leeu~n; 
Dr. J. C. van Zoelen te Am.sterda.m. 

Ruim een jaar voor de JOVD werd 
de Volkspartij voor Vrijheid en Demo
cratie opgericht, ontstaan uit de in 1946 
opgerichte Partij van de Vrijheid 
(PvdV) van D.U. Stikker en een groep 
rond de uit de Partij van de Arbeid 
(PvdA) gestapte P.J. Oud. De liberale 
verdeeldheid van voor de oorlog heette 
daarmee tot het verleden te behoren. 
Oud was afkomstig uit de Vrijzinnig 
Democratische Bond (VDB), Stikker en 
veel andere PvdV-leden behoorden in 

het interbellum tot de Liberale Staatspartij (LSP). Beide vooroorlogse liberale 
of vrijzinnige partijen hadden hun eigen jeugdorganisatie: de Vrijzinnig 
Democratische Jongeren Organisatie (VDJO) en de Bond van Jong-Liberalen 
(BJL), tot 1937 overigens Bond van Jonge Liberalen geheten. Erg groot waren 
de organisaties niet, de BJL had in het hele land niet meer dan een paar 
honderd leden (1). Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de JOVD eist 
Dettmeijer de geestelijke erfenis van beide organisaties op. Formeel was de 
VDJO echter in 1946 opgegaan in de 'Democratisch-Socialistische Jongeren 
Vereniging Nieuwe Koers ' , de jongerenorganisatie van de PvdA. 

Ook in de Partij van de Vrijheid was overigens al een begin gemaakt met 
de oprichting van een jongerenorganisatie. Het PvdV-hoofdbestuur stelde op 
31 mei 194 7 een commissie in ter voorbereiding van een jongerenorganisatie. 
Nog in hetzelfde jaar adviseerde de commissie een organisatie zonder directe 
band met de PvdV op te richten, bedoeld als vorrningsinstituut voor jongeren 
van 16 tot 25 jaar, de Maatschappelijk Staatkundige Jongeren Organisatie (2) . 
Het door de PvdV-commissie uitgebrachte rapport wordt ook in de VVD als 
uitgangspunt gehanteerd. De vertraging die niettemin vervolgens optrad, was 
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In den beginne 

Een bijeenkomst van de Bond van Jonge Liberalen in 1933 in Den Haag 

waarschijnlijk met name te wijten aan de oprichting van de VVD. Op 
plaatselijk niveau werd overigens wel voortgang geboekt. In Rotterdam werd 
al in januari 1948, onder meer op initiatief van Edgar Nordlohne, overgegaan 
tot oprichting van de 'jongerenorganisatie, die een onderafdeling zal zijn van 
de afdeling Rotterdam van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie' (3). 

Ook in Leiden, Hoeksche Waard en 's Gravenhage werden dergelijke 
plaatselijke jongerenorganisaties opgericht. Bij de oprichting van de JOVD 
worden de organisaties omgevormd tot afdelingen van de JOVD. Een aantal 
JOVD-afdelingen is dus feitelijk ouder dan de landelijke vereniging. In 
berichten over de oprichting wordt bovendien melding gemaakt van afdelingen 
van de nieuwe organisatie in Amsterdam, Assen en Leeuwarden. Niet 
duidelijk is of ook de oprichting van deze afdelingen al voor 26 februari 1949 
een feit was. Ook is er sprake van plaatsen waar 'vertegenwoordigers ' van de 
JOVD te vinden zijn; het gaat om Utrecht, Nijmegen, Zuid- en Noord
Beveland, Hilversum en Zeist. Niet in al deze plaatsen volgt overigens de 
oprichting van een afdeling. Toch kan gesproken worden van een voor de 
vereniging goede start: er wordt niet bij nul begonnen. 

De relatie tussen de verschuiving aan het liberale partijfront en de 
oprichting van de JOVD is een duidelijke. De gelijkenis tussen de namen van 
beide organisaties berust dan ook niet op toeval. De oprichting is een logisch 
gevolg van de totstandkorning van de VVD en werd ook door die partij 
gei:nitieerd. Ook andere politieke jeugdorganisaties worden langs bestaande 
partijlijnen opgericht of heropgericht. Iedere zichzelf respecterende partij had 
een jongerenorganisatie en dat geldt eigenlijk tot op de dag van vandaag. De 
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H.A. Korthals 

1949-1954 

aard van de relatie met de VVD is tijdens de bijeenkomst in de Pulchri Studio 
uiteraard onderwerp van gesprek. Als conclusie meldt het verslag: 'De 
J.O.V.D. moet niet de bijwagen van de V.V.D. worden; maar wij willen graag 
contact houden met de V.V.D. (mentor). ( ... ) Wij hebben de ruimte om ons 
te orienteren.' (4). Vrijheid in gebondenheid dus. 

Tijdens de vergadering wordt verder 
onder meer door Dettmeijer een karak
terisering gegeven van de activiteiten 
van de nieuwe organisatie. De JOVD 
moet vooral een studiegroep zijn, geen 
organisatie die zich op het terrein van 
de praktische politiek zal begeven. 
Maar ook is er plaats voor bonte avon
den, excursies, conferenties en kampen; 
het is tenslotte een jongerenorganisatie. 
Ook het VVD-kamerlid H.A. Korthals 
richt het woord tot de vergadering, wat 
tot groot enthousiasme leidt (5). Kort
hals was zelf politiek opgegroeid in de 
BJL. Eind januari 1937 werd hij voor
zitter van de BJL, nadat hij al enkele 
jaren in het hoofdbestuur van de orga
nisatie had gezeten. Hij zou overigens 
zijn hele !even nauw bij de JOVD 
betrokken blijven, uiteindelijk zelfs als 
haar tweede erevoorzitter. 

In de rondvraag van de vergadering 
deelt Gert Stempher mee dat hij voor 

eigen rekening een maandelijks verenigingsorgaan zal gaan uitgeven. 
Stempher is lid van de Jongeren-Comrnissie en redactiesecretaris van het 
VVD-partijblad Vrijheid en Democratie; daarnaast is hij eigenaar van een 
kleine uitgeverij. Later bedenkt Jacques Linssen voor het blad de naam 'De 
Driemaster', waarbij de drie masten symbool staan voor vrijheid, verantwoor
delijkheid en sociale gerechtigheid. Jaren later zou de omschrijving nog veel 
lyrischer luiden: 'het schip van de vrijheid, voortgestuwd door verdraagzaam
heid, sociale gerechtigheid en verantwoordelijkheid'. In juni 1949 verschijnt 
het eerste nummer van De Driemaster in een oplage van 500 exemplaren (6). 
Het is een goed verzorgd krantje, dat verschijnt in wat tegenwoordig 
'weekend-formaat' genoemd wordt, de helft van een normale krant. Gelet op 
de grote rol die de redactiesecretaris van het VVD-partijblad bij de totstand
korning heeft gespeeld, zal het niet verbazen dat het blad uiterlijk grote 
gelijkenis vertoont met 'Vrijheid en Democratie', het officiele orgaan van de 
VVD. Geldschieter Stempher heeft tevens de taak van hoofdredacteur van het 
nieuwe periodiek op zich genomen. Ofschoon er zeker in het begin geld bij 
moet, slaagt de hoofdredacteur annex uitgever er in om een aanzienlijk aantal 
adverteerders te interesseren voor het blad. Gelet op de oplage mag dat een 
grote prestatie genoemd worden. De eerste jaren zijn het vooral advertenties 
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In den beginne 

le Jaargang No. 1 Juni 1949. 

,,Ten geleide" door 
JONG GELEERD 
IS OUD GEDAAN 

Door tbans een klein bedraq 
per maand ta apuen, kunnen 
wij U atraka hat benodigde 

~~JMal ~•!tree~~~~: of~~ 
topcni. 
,..,..,,. ~•ijbli}~•nd 
laltc/11lnp": STER 

W. J. 
de Blaey 

Pag. 2 

MAANDORGAAN 
N.V. Bouwku 

0
.,Robyp" 

' Geboaw ,,Atlanta" 
'"'4ku.,.rthdo i. Adam•W, VAN DE JON GEREN ORGANISATIE VRIJHEID EN DEMOCRATIE 

ftppel aan de jongeren van Vlederland ! 
Realiseer je de plaats waar je staat en bouw 
aan je toekomst die je zelf in handen hebt. 

B1nnen een tijdsverJoop dat onze elgeJl 

nrwachUagen heeft overtroffen, ls het ona 
pluld: ,,De Drlemaster'' In de va.a.rt te bren.... 

"0111"1 wi.I zeggen: de Jonge ren Organlsatle 

Vrtlheld en Deruocratle (J.O.V.D.), een orga
Dllatle van Jonge mensen, die nlet met oog
kleppen door bet leven wensen te gaan, doeh 

, die deb terdege rekenschap wlllen geven van 
· laetJeen er In de wereld gebeurt, nlet a.Ileen op 
_ecouomlach, maar eveneens op potitiek ter

reln. 

Neen, wij ·willen ntet zwaarwichtig zijn en 
,gt'M'-' ·...dOo.?n .. .......aat .. wij..zjn :JGDi:'.....CD dBBro!"O , qp 

grond van onze ~eeftijd optlmlstlsch; ja som.s zelts 
mlsschlen luchthartlg. Maar dat neemt niet weg, 
dat wij met belde benen op de groqd moeten bJij
ven staan en aan onze toekomst moeten denken. 

Als wtj spreken over on:ze toekomst, denken wij 
meestal onmlddellijk aan de functie, die w:ij wel
dra in het maatschappelijke l~ven . zullen gaan 
innemen. Wlj denken aan de ::it;ijd. 0'1i1 het be
staan, die voor vele jongeren nag beginnen moet 
en · voor anderen reeds begonnen is. Inderdaad, 
geen sympatleke ultdrukking : ,,de strijd om het 
bestaan". Doch deze strijd is er en men kan haa r 
nlet onlvluchten. Dae.ram wlllen wtj paraat ztln 
als wlj in deze strijd warden betrokken. Daarom 
willen wti de jongeren opwekken zich te .bezinnen 
op hun toekomstige taak en houding in de maat
schappij. 

Zeker, men zegt vaak: de jeugd heeft de toe
komst. Dit Is juist. Maar die toekomst zullen de 
jongeren zelf moeten veroveren. Wlj zullen zelf 

die toekomst. moeten vormen. 
We~nu le.ten. wij daartoe de handen ineenslaan 

en niet _volharden in een onverantwoordelijke on
verschilligheid, want nogmaals: Het gaat om onze 
toekomstJ 

Wat verwachten wij van de toekomst ? 

Wat verwachten wij eigenlijk van deze toe
komst? Deze verwachtingen zullen ongetwijfeld 
veelal zeer persoonlijk zijn en soms sterk op het 
materiCle en za.kelijke zijn lngesteld. 

Er zijn echter andere waarden in het leven, die 
boven die van het zakelijke en. materl~le uitgaan 
t.w.: Vrijheld, Rechtva.ardlgheld en Menselijkbeld. 

Immers, wac heeft men aao een .,verzekerd"' be~ 
staan, indien men gedwongen zou worden in sla
vemlj te leven? Wat is onze opleidlng en studle 
waard - hoe deze dan oak gericht moge zijn -
ale w:lj jongeren gedwongen zouden worden ans 
als een kuddedier te gedragen? 

Kllnkt dlt ook zwaarwlchtig? 

Het moge zo schijnen, maar een ieder, ongeacht 
zijn leeftijd, en; ongeacht do mate van belangs tel
ling waarmec hij het economische en politl eke 
!even volgt, weet heel goed, dat a"e grote strljd in 
de wereld tussen Vr:ljheid en Democratie enerzijds 
en slavernij en dictatuur anderzijds, niet onge
merkt aan hem voorblj kan gaan. 

Dae.ram meet tijdlg een keuze warden geda.an, 
en wel: NU! 

Wij verkiezen de vrijheid 
Wela.an, de J.O.V.D. verklest de Vrijheid. Zij 

verklest de Rechtvaardigheld en bovenal: de men
seltjkheid. 

Hiervoor lrekt zij ten strijde met alle krachtep 
die i..11 :ha&r zijH. Daaro-..t do<:t tjj 20 bJroep o>p-de. 
jongeren van Nederland om de ogen le openen. 

Daarom ralidt zlj alle jongeren In Nederland 
aan: Kijk om je been! De wereld staat nag steeds 
in brand, al Iae.len de vlammen nlet zo . hoog op 
al s gedurende de oorlogstijd. 

Kijk om je illeen! Denk aan je "toekomst, die niet 
alleen bepaald wordt door economische factoren 
en wetten, maar mede door politleke omatandlg· 

heden. 
Dus tech polltiek? Ons antwoord luidt kort 

maar krachtig: Ja!, maa.r ..... met een belangrijke 

beperking. • 
De J.O.V.D. wil de jongeren n.l. nlet persen in 

een politiek k:urslljf. Zij wll in de eerste pis.ah 
belangstelling voor de poUtieke vrae.gstukken 
wekken. Zij wil deze vraagstukken bestudcren, 
bespreken en doorgronden,_opdat de jangeren later 
in staat ~ullen zijn, zelfstandlg een oordeel hler

over te vormen. 
Zlj wil dit echter doen tegen de achte"rgrond van 

de begripperi Vrijheid en Democratte en de erken
nlng van de 'Menselijke Rechten. 

·welk nut hebben de lessen die wij over staats
inrichting en staathulshoudkunde leerden, als wij 

deze niet aan de practtjk van bet leven kunnen 

toetsen? 
Geen enkel immers? 

De J.O.V.D. doet een -:mstlg beroep op alien, 
die zich van bun verantwaardelijkheid bewust zijn. 

Nogmallls, dit klinkt a.lies ernstig en dit is het 
oak. Maar dlt wll nlet zeg.gen, dat de .J.O.V.O. 
zich !outer met zwaarwichEge zaken zal bezlg~ 
houden. ~ 

Oak de geze.menJijke .ontspanning door middel 
van spoct, apel, film, toneel, kunst enz., vormt een 
van haar belangrijkste doe1stellingen. Aldus tracht 
zij bet nuttige met het aangename te verenigen. 

Ztehier, zij het zeer In het kort, wat de J.O.V.D. 

De voorpagina van de eerste uitgave van De Driemaster 
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wil en waartoe zij de jonger1m van Nederland op
roept. 

Bezock daarom onze avonden en toon dat het 
je ernst is om a.an je elgen toekomst te werken en 
te bouwen. 

Meld je daarom aan als lid en isaleer je niet in 
een hooding van onverschllligheid. 

Vertrouw op de t-Oekomst, man.r houdt haar In 
elgen vellige banden door mee to marcheren In de 
ge-sloten ge.Jederen van de J.O.V.D. 

G. St. 

De Trossen los' 
Ship Ahoy! . 

Het anktt I• fos. De. Driemaster vasrt. Alie 
lrenJ ls aan dek en de wind blaast vol in de zeilen. 

lQ(.1 h,ebben tte gehnen en de. stemming aan 
board Is opperbest. . 

/eder' kent zijn p/aatJ en zijn p/icht, want ~r is 

nog enorm veer wt:rk te verzette.n. 
Zeke.r, de troJstn zijn door ongeduldlge handen 

losgesmeten, maar dit betekent nag niet d~t er voor 
de bemsnning een periode van rust o f zelfgenoeg
zaamheid iJ aangebroken. 

lntegendeel. 
Aile zeilen -zulfen moeten rvorden bijgeu t om . 

deze vaart tot een behoude.n vaart le maken. Hier
van is de gehele bemanning z.ich ten vofle bewuJt. 

Vee! wat lan board voor 'de eerste reis nof1 pro
visoriS<!h werd opgezet, zal nog definitief moeten 
warden georganfseerd. Ervarlng zal ook voor de 
bemanning van dit schip de beste leermeesteres zfjn. 

Niel a/tijd z.u//en weer eri wind z.o gunstig zijn 
als thans. 

Ook. ons schip zat we! eens tegen hoge golven 
moe.ten optornen, doch he.t vaartuig is vo/komen 
zeewaardig en de bemanning weet wat hasr te doen 
staat en zlj Is eerugezind om kspitein en $fuurlie
den vercnigd. 

V rijhcid en Democr(l.tic vormen het koriipas 
waarnaar h!Jat koers zich zsf richten. Deze koers 
is met overleg en nauwkeurig bepasld. 

Het heeft betrekkelijk lang geduurd voordat De 
Driemaster het ruime sop koos, maar nu l1ij dit een
maal definitief heeft gedaan, · z.al hij in zijn vaarl 
door niets en niemand zijn te stuiten. 

Daarom hijsen wij met reden de vlagge.n in top 
en brengen op · deze plaats gaarne dank aan ve/e 
oude.ren die voor de uitrusting van De DriemaJte~ 
hebbcn gez.orgd en die aldus de grote reis hebben 
mogelijk gemaakt. 

Welaan, nu alien de hsnden uit de mouwen en 
on verssagd aan d~ arbeid. De toekomsJ. is nlet aan 
de stuurlui die aan wal staan, maar aan ons en 
oru alleen, want w.jj varen! 

· Daarom Driemasfer: Een behouckn vaartl Opdat 
Jong Nederland uw koers met warme belang.stel~ . 
ling moge volgen! 

DE REDACTIE. 
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van scheepswerven en machine-fabrieken die verschijnen. Bij de werving van 
advertenties wordt meer nadruk op de titel dan op de doelgroep gelegd. Maar 
ook de media uit de kleine liberale familie dragen hun steentje bij . De NRC, 
het Algemeen Handelsblad en de AVRO adverteren regelmatig. In 1950 doet 
de Driemaster zelfs mee aan een ledenwerfactie voor de A VRO, waarbij de 
redactie verzoekt om bij aanmelding als ornroeplid de Driemaster als 
ledenwerver te noemen. 

•••••••••••••• 
I • UWWERF • • 

• TIMMER • 
• DELFT • 
• 
• TELEFOOH 2119 

• ROTTERDAMSEWEG 404 

• • • 
• • • • • • • 

J.O. V .D. -ers 
NIEUWE ROTTERDAMSE COURANT 
POSTDUS 62.+, HOTTERDAM, TELEFOO N: 11 1.000 

geven door hun l1dmB11tscha p blijk va n maahchappelijke ver· 
ll l'llwoordelijkheid. De NRC is voor hen een bij ulhtek 9e

schlkt dagblad voor het verga ren van belrouwbare gegevens 
betrellende alles wat on ze samen leving beroerl; een ulte r· 

mate ge,chlkl m!ddel bij een ona&anke1ijke oplnlevo rm ln9 

Vraag t de NRC vrijblijve nd op proel als U nog geen abonne e 

bent. 

• • • • • • • • • • • • • 
Advertenties die in de jaren vijftig in De Driemaster verschijnen 

De oprichtingsvergadering stelt uiteraard ook een bestuur samen, bestaande 
uit mensen die afkomstig zijn uit de al bestaande VVD-jongerenorganisaties. 
W.J. de Blaey uit de afdeling Den Haag wordt voorzitter van het 'Voorlopige 
Hoofdbestuur'. Het bestuur bestaat uit acht mannen en een vrouw en komt 
ruim een week na de oprichting, op 6 maart, voor het eerst bijeen. Tijdens die 
eerste vergadering wordt onder meer een commissie benoemd die de 
vaststelling van de statuten en reglementen moet gaan voorbereiden. Bij de 
oprichting zijn nog geen statuten vastgesteld; de JOVD is nog een vereniging 
zonder structuur. Een deel van de structuur is echter al tijdens de oprichtings
vergadering duidelijk geworden. De vereniging heeft afdelingen in het land 
en een hoofdbestuur waarin naast een benoemde voorzitter, secretaris en 
penningmeester vertegenwoordigers van het nog kleine aantal afdelingen 
zitting hebben. Uit zijn midden kiest het hoofdbestuur vervolgens een 
dagelijks bestuur, dat naast het in functie benoemde trio uit twee andere 
hoofdbestuursleden bestaat. 

Eind augustus 1949 wordt de jonge JOVD al getroffen door het eerste 
inteme conflict van betekenis. In De Driemaster luidt de mededeling dat 
voorzitter De Blaey om 'persoonlijke redenen' is teruggetreden en bovendien 
zijn lidmaatschap van de JOVD heeft opgezegd. De geoefende lezer van 
politieke communiques ruikt dat hier meer aan de hand is. In het hoofdbestuur 
is het gekomen tot een intern conflict omdat De Blaey bezig was banden aan 
te knopen met de conservatieve beweging Rijkseenheid, die strijdt voor het 
behoud van Nederlands Indie (7). Over deze contacten was het hoofdbestuur 
bovendien niet of althans niet tijdig gei:nformeerd. De vertrouwensbreuk laat 
geen andere mogelijkheid dan aftreden. Jacques Linssen wordt waamemend 
voorzitter en hij wordt later door het congres ook officieel tot voorzitter 
benoemd. Tijdens dezelfde vergadering wordt bovendien besloten een 
prijsvraag uit te schrijven voor het ontwerp van een JOVD-embleem. 
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In den beginne 

De belangrijkste taak van het voorlopige bestuur is echter de voorbereiding 
van de eerste algemene vergadering, die op 12 november 1949 in het statige 
Utrechtse hotel Pays-Bas plaatsvindt. Vijfendertig afgevaardigden uit veertien 
afdelingen wonen de vergadering bij. Naast de eerste echte bestuurs
verkiezingen is het verslag van de statutencomrnissie aan de orde. Op basis 
daarvan worden de 22 artikelen tellende statuten vastgesteld. Daarmee zijn 
overigens nog niet alle formaliteiten achter de rug. Het wachten is nog op de 
zogenaamde Koninklijke erkenning, die alle formele verenigingen officieel 
nodig hebben en die pas gegeven wordt na overlegging van de statuten. De 
erkenning komt bij Koninklijk Besluit van 22 november 1952. In praktijk is 
echter het moment van vaststellen van de statuten van aanmerkelijk groter 
belang. In de statuten wordt het officiele doel van de organisatie vastgelegd: 
'De vereniging heeft ten doel jongeren nader in kennis te brengen met en te 
doordringen van de verantwoordelijkheden, welke het Staatsburgerschap hen 
oplegt, hen daarbij in het bijzonder voorlichtend omtrent de vrijzinnig
politieke beginselen, zonder een politieke vorrning in ruimere zin te verwaar
lozen.' (8) 

De term liberaal blijft in de tekst achterwege, omdat men er alom van 
overtuigd is dat het begrip aan wervingskracht verloren heeft. Ook de Partij 
van de Vrijheid en de VVD kozen er immers voor de term niet in de naam 
op te nemen. De enige wijziging die Garen) later in het statutaire doel zou 
worden doorgevoerd is de vervanging van de aanduiding vrijzinnig-politiek 
door het woord liberaal. Naast de formele doelstelling wordt in de statuten 
met name de interne organisatie-structuur vastgelegd, zoals die in praktijk al 
in grote lijnen functioneert. Met betrekking tot het lidmaatschap worden als 
leeftijdsgrenzen 16 en 30 jaar gehan
teerd. Voor de bovengrens geldt een 
uitzondering voor bestuursleden, zij 
mogen tot hun 35e blijven. Het hoofd
bestuur zal bestaan uit tenrninste dertien 
mensen, een maximum wordt daaren
tegen niet gesteld. Afdelingen dienen 
tenminste vijf leden te hebben en per 
25 leden krijgen afdelingen een stem in 
de algemene vergadering. Ook wordt de 
mogelijkheid tot het - door tenminste 
twee afdelingen - oprichten van distric
ten gecreeerd. Over het gebied dat 
districten kunnen of moeten bestrijken 
wordt niets vastgelegd. 

Al in 1949 worden de eerste distric
ten opgericht, onder meer in de provin
cie Utrecht. In 1950 wordt de organi
satie bovendien een drietal landelijke 
comrnissies rijk. De centraal kader
comrnissie, de kampcomrnissie en de 
propagandacomrnissie krijgen de taak 

22 November 1952. 
No. 40. 

\VI.J JULIANA, b ij de gratie Gods. 
Koningin der Nederlanden, Pl'inses van 
Oran.ic-Nassal1, enz., cnz., enz., 

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van erkenning van de 
daarin genoemde, voo1· minder dan dertig jaren aangegane. \·erenigingei1 
door goedkeuring \'an hare daarbi.i overgelegde statuten; 
Gelet op de voorschriften der wet van 22 April 1855 (Staatsblad no. 32) in 
het algemeen en op art 6, tweede lid , dier wet in het bijzonder; 
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie Van 17 November 1952, 
le Afdeling B, no. 2075; 

HEBEEN GOECGEVONDEN EN VERSTAAN: 

ae overgeJegde statuten der navolgende verenigingen goed te keurer. 
deze verenigingen mitsdien te erkennen. te weten : 
le. enz.; 
7e. de vereniging : ,,Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratic". 

gevestigd te ·s- GravE-nhage: 
3e. enz.; 
Onze Minister van Justi tie is belast met d e uitvoering van dit besluit, enz. 
Soestdijk, 22 Nove mber 1952 . (get.) JULIANA. 

De Minister van Justitic. 

(gel.) L. A . nONKER. 

15 Gr. 1154 H.D. 62. le Afdeling B 

Overeenkomstig h~t oorspronkelijke, 

De Secretaris-Generaal van het Ministel'ie 

van Justitie, 

(get .) J. C. TENKINK. 

Voor eensluidend uittreksel, 

De Chef van de Secretarie, 

CW. H. J. C. VAN GESSEL.) 

De tekst van het Koninklijk Besluit waarmee de JOVD als 
vereniging wordt erkend. 
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Tijdens het zomer
kamp van 1951 in 
Holten vindt een 
picknick plaats. 

1949-1954 

het hoofdbestuur terzijde te staan bij het organiseren van activiteiten. Op de 
bijeenkomsten van het centraal kader, toegankelijk voor alle leden, wordt door 
'studie en discussie' ingegaan op actuele en meer fundamentele vraagstukken. 
Discussies worden ingeleid door sprekers van naam uit de wereld van politiek 
en wetenschap. De bijeenkomsten van het centraal kader zijn niet bedoeld 
voor politieke besluitvorming, die bevoegdheid blijft voorbehouden aan de 
algemene vergadering. De door de kampcommissie georganiseerde zomerkam
pen, die een hele week duren, hebben naast een politiek vormende functie 
uiteraard een sociale functie. JOVD-leden uit het hele land ontmoeten elkaar, 
ver weg van eigen stad of dorp. Het (zomer)kamp is een beproefd middel : 
niet alleen tal van identiteitsgebonden jeugdorganisaties en padvinderijen, 
maar ook bijvoorbeeld de socialistische AJC en de vooroorlogse voorlopers 
VDJO en BJL gingen de JOVD voor. De kampen zijn voor velen de enige 
vorm van vakantie-ontspanning buitenshuis en verenigen het aangename met 
het nuttige. De eerste bijeenkomst van het centraal kader is op 8 april 1950 
in Amersfoort, het eerste zomerkamp volgt van 22 tot 30 juli in Holten. Al 
vanaf 1950 worden zodoende drie landelijke bijeenkomsten georganiseerd die 
tenminste een weekend duren. In het voorjaar komt het centraal kader bijeen 
in een jeugdherberg of in het AJC-honk 'De Paasheuvel'. In de zomer is 
ergens op het platteland het in tenten ondergebrachte kamp en in het najaar 
komt in een hotel of een vergaderzaal de algemene vergadering bijeen, waar 
onder meer het bestuur gekozen wordt en de conclusies van politieke dis
cussies in 'resoluties' worden vastgelegd. Na enkele jaren loopt de belangstel
ling voor de zomerkampen echter terug. Het toenemend aantal gezinnen dat 
op vakantie gaat speelt daarbij een rol. Na de kampen in Holten (1950), 
Nijverdal (1952 en 1953), Kotten (1954) en Markelo (1955) zal het kamp in 
1956 in Grolloo het laatste zijn. Vanwege de te geringe belangstelling besluit 
het hoofdbestuur er mee te stoppen en alleen nog weekend-bijeenkomsten te 
organiseren, die bovendien allemaal in stenen gebouwen plaatsvinden. 
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In den beginne 

Ook worden door het hoofdbestuur de eerste contacten gelegd met andere 
politieke jongerenorganisaties. Binnen of naast alle grote partijen waren (al 
eerder dan de JOVD) jongerenorganisaties opgericht. Sinds september 1947 
werd informeel overlegd tussen de jongerenorganisaties. Dit overlegorgaan 
kreeg in 1948 de naam Politieke Jongeren Contact Raad (PJCR) (9). Vanaf 
september 1949 is ook de JOVD bij het initiatief betrokken en in november v 

vindt de 'officiele openingszitting' plaats. In de geest van wederopbouw en 
de vernieuwing van de verzuilde democratie wordt samenwerking gezocht. 
Voor de oorlog bestond dergelijk overleg niet, de contacten tussen de zuilen 
beperkten zich in die tijd tot de (nog) hogere echalons. De enige politieke 
jongerenbeweging van betekenis die geen deel uitmaakt van de PJCR is, zoals 
niet zal verbazen, dan nog het Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV), 
verbonden aan de CPN. De activiteiten van de raad beperken zich tot de 
organisatie van enkele discussiebijeenkomsten of studieconferenties per jaar. 
Echt voorspoedig verloopt de samenwerking niet altijd. Al in het najaar van 
1950 verschijnen berichten in de Driemaster over het slecht functioneren van 
de PJCR. Ook in een groot aantal steden ontstaan samenwerkingsverbanden 
van politieke jongeren. Het Politiek Jongeren Contact Amsterdam (PJCA) 
organiseert aan het eind van de jaren vijftig vijf bijeenkomsten per jaar en 
belegt dan bovendien bijeenkomsten van de zogenaamde 'jeugdgemeenteraad'. 

Contacten met buitenlandse zusterorganisaties hebben al snel de aandacht 
van het hoofdbestuur. Op 6 januari 1950 wordt de JOVD zo het 14e lid van 
de op 26 augustus 1947 opgerichte World Federation of Liberal and Radical 
Youth (WFLRY), het kleine zusje van de eveneens in 1947 opgerichte 
Liberale Internationale. Voor de oorlog was er overigens ook al sprake van 
internationale samenwerking tussen jonge liberalen. De BJL leverde daaraan 
ook zijn bijdrage en trad in 1931 op als gastheer van de '6th International 
Young Liberals Conference' (10) . Al vrij snel wordt ook een JOVD-er in het 
bestuur van de jonge federatie opgenomen. Het is Ger van Schagen die enige 
tijd de functie van algemeen secretaris van WFLRY bekleedt. In 1952 zal de 
JOVD zich bovendien aansluiten bij de Jeunesse Europeene Liberales (JEL), 
de in dat jaar opgerichte Europese koepelorganisatie. 

In de eerste jaren slaat de JOVD echter ook binnenslands de vleugels uit 
en worden nieuwe afdelingen opgericht. De spreiding over het land laat 
overigens nog lange tijd te wensen over. Vooral in het westen van het land 
en in het noorden zijn veel !eden te vinden. Het wellicht meest opmerkelijke 
bolwerk bevindt zich in Meppel, waar jarenlang een van de grootste 
afdelingen zetelt. De afdelingen in de drie noordelijke provincies vormen 
vanaf november 1950 samen het district Noord, dat door zijn omvang 
eigenlijk altijd een belangrijke rol zal blijven spelen. Het ledental van de 
JOVD ontwikkelt zich zo van enkele tientallen ten tijde van de oprichting naar 
ongeveer 350 in 1951 tot 2048 in 1959, een aantal dat pas in de jaren tachtig 
overtroffen zou worden. Met de groei van het ledental groeit uiteraard ook de 
organisatiestructuur. V oor meer leden kunnen immers door meer mensen meer 
activiteiten georganiseerd worden. Met name de landelijke activiteiten worden 
erg goed bezocht. Een goede organisatie-structuur is bovendien van belang om 
ondanks een snelle personele doorstroom de continui"teit te kunnen waarbor-
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gen. Zelfs op het hoogste niveau wisselen de functionarissen elkaar soms snel 
af. De tweede voorzitter Jacques Linssen treedt al op 8 april 1951 af en Frits 
van Gelder wordt waamemend voorzitter, die dat echter niet lang zal zijn. Als 
op het congres in november 1951 de vacature officieel vervuld moet worden 
is hij geen kandidaat en wordt Edgar Nordlohne de vierde voorzitter van de 
nog geen drie jaar oude organisatie. Dit congres in Zwolle wordt bezocht door 
niet minder dan 170 leden, ongeveer de helft. De al sedert de oprichting 
gekoesterde Korthals wordt tijdens dit congres tot (het eerste) erelid benoemd. 

Nu de organisatie een stevige basis lijkt te hebben, kan de aandacht steeds 
meer verlegd worden naar politieke discussie. Het hoofdbestuur speelt daarin 
een centrale en voomame rol. Discussies op het congres worden ingeleid door 
een 'prae-advies ', geschreven door een hoofdbestuurslid. In de adviezen wordt 
uitvoerig op een onderwerp ingegaan. Op het congres is het stuk uitgangspunt 
van discussie en is het streven om in de vorm van een korte resolutie een 
standpunt te bepalen. Later wordt de bespreking van de congres-onderwerpen 
verdeeld in een voorbehandeling in september (en weer later in juni) en een 
eindbehandeling op het congres in november. Naast het congres is met name 
De Driemaster het platform voor politiek debat. Soms verschijnen reacties op 
de uitgebrachte 'prae-adviezen', maar meestal betreffen de bijdragen in De 
Driemaster andere onderwerpen. Geheel overeenkomstig het bij de oprichting 
geformuleerde uitgangspunt dat de JOVD een studiegroep is en geen politieke 
organisatie, wordt weinig aandacht besteed aan korte terrnijn-politiek. In de 
eerste jaren neemt het congres onder meer standpunten in over Europese 
integratie (1951), het radiobestel (1954) , het bevolkingsvraagstuk (1952), 
werkgelegenheid (1953) en de woningbouw (1954). Driemaster-lezers worden 
bovendien getracteerd op verhandelingen over de vrijzinnig-democratie, het 
kiesrecht en het rassenvraagstuk. Niet in alle gevallen is het voor jongeren
organisaties stereotype vooruitstrevende geluid te horen. Zo bepleit hoofd
redacteur Stempher in augustus 1951 in De Driemaster de invoering van een 
examen voor aspirant-kiezers, want 'de vorm waarin op het ogenblik het 
algemeen kiesrecht zich aan ons voordoet, maakt de democratie in practijk 
vaak tot een aanfluiting.' (11). In dezelfde periode legt iemand in de 
Driemaster uit dat rassen weliswaar gelijkwaardig, maar niet gelijk zijn en dat 
hij daarom zou 'revolteren' als zijn zusje met een neger zou trouwen. Een 
aantal geschrokken !eden dient de schrijver van repliek. 

Progressievere geluiden komen veelal uit het hoofdbestuur: een politieke 
rolverdeling die ook later vaak te zien zal zijn. Met name Edgar Nordlohne 
en Hein Roethof spelen van 1951 tot 1956 een prorninente rol in het politieke 
debat. Het tweetal begint onder meer met het publiceren van politieke 
beschouwingen in de JOVD-brochurenreeks, een serie van boekjes van 
zakformaat die voor 20 cent per stuk van de hand gaan. In 1952 volgt Roethof 
Nordlohne op als voorzitter, waama de laatste in 1953 onder zijn opvolger 
terugkeert als vice-voorzitter. Voor de oorlog was Roethof lid van de VDJO, 
na de oorlog vond hij onderdak in de VVD en niet, zoals een aantal andere 
vrijzinnig-democraten in de PvdA. Als hij door Edgar Nordlohne benaderd 
wordt voor het voorzitterschap, weigert hij aanvankelijk, omdat hij op het punt 
staat de VVD te• verlaten (12). Ook zijn leeftijd speelt een rol, bij zijn 
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In den beginne 

aantreden als voorzitter is hij al 31 en bovendien draagt hij, net als Nord
lohne, de doctorstitel. Voor het leeftijdsprobleem bieden de statuten een 
uitweg en uiteindelijk laat Roethof zich overtuigen. Roethofs eerste belang
rijke stuk is een advies over het bevolkingsvraagstuk. De naoorlogse 
bevolkingsgroei brengt hem tot een pleidooi voor betere voorlichting over 
geboortebeperking, zonder dat van overheidswege te propageren, voor sterke 
nadruk op groei in industrie en dienstensector en voor snelle Europese 
integratie, zodat betere spreiding van de bevolking over Europa kan 
plaatsvinden. Ondanks dat Roethof het congres in november 1952 in 
Dordrecht wegens verblijf in de Goudkust niet zelf bijwoont, wordt zijn 
advies op hoofdlijnen gevolgd en wordt hijblj verstektot voorzitter benoemd. 
Tijdens het congres ontstaat discussie over de vraag of de JOVD zich niet te 
veel met praktische politiek bezighoudt. De afdeling Hengelo dient een motie 
in waarin het hoofdbestuur wordt verzocht het op dit punt rustiger aan te 
doen. De indieners vrezen dat de JOVD een te eenzijdige organisatie wordt 
die 'te veel de liberale gedachten aanhangt en ( . . . ) te zeer met de VVD 
verbonden is' (13). Hengelo wil dat de JOVD een politiek onafhankelijke 
studiegroep blijft. Nadat het hoofdbestuur heeft voorgesteld een zeven leden 
tellende commissie in te stellen die zich voor het volgende congres over dit 
vraagstuk zal buigen, wordt de motie ingetrokken. De richting waarin de 

Een van de hoofdbesturen onder leiding van Hein Roethof poseert voor de JOVD-vlag 
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Het embleem van 
de JOVD 

1949-1954 

JOVD zich ontwikkelt is echter duidelijk. De verklaring daarvoor ligt voor de 
hand en wordt door Stempher in de Driemaster verwoord: 'Moge het dan 
waar zijn, dat het niet op de weg van ons JOVD-ers ligt practische politiek 
te bedrijven, onze belangstelling is dermate groot dat wij graag [daarvoor] 
onze ogen en oren open zetten.' (14) 

Ook in een ander opzicht krijgt de JOVD een politiek gezicht. Bijna drie 
jaar na het uitschrijven van de prijsvraag maakt het hoofdbestuur in september 
1952 in de Driemaster het embleem bekend. Niet duidelijk wordt wie 
verantwoordelijk is voor het ontwe~ en of de prijsvraag nu uiteindelijk een 
winnaar heeft opgeleverd. De toelichtende tekst is ondertekend door de 
landelijk voorzitter. Het embleem is de letter V, waarin een leeuw staat die 
op een stok de vrijheidshoed draagt. De V staat in eerste instantie voor 
'vrijheid', maar is ook de beginletter van 'verdraagzaamheid' en 'verantwoor
delijkheid', twee andere beginselen. De leeuw is uiteraard de Nederlandse 
Leeuw, de verdediger van 'onze vrijheid'. In plaats van een zwaard houdt hij 
echter een stok in zijn klauwen, waarop een hoed balanceert. Een verge
lijkbare afbeelding was te vinden op papieren noodmunten, die tijdens het 
beleg van Leiden in 1574 werden uitgegeven. De hoed als symbool van de 
vrijheid keerde terug tijdens de Renaissance en is van Griekse oorsprong. De 
hoed was in het oude Griekenland het teken van een vrij man, want slaven 
liepen blootshoofds. Ook tijdens de Franse Revolutie was een hoofddeksel het 
symbool van de vrijheid. Dat was een 'phrygische mu ts' , van oorsprong 
gedragen door vissers en zeelui. In het JOVD-embleem zien we echter een 
oud-Hollandse, breedgerande hoed. In later jaren zal het embleem kleine 
aanpassingen ondergaan; met name de leeuw krijgt dan meer afgeronde 
vormen. In de loop van de jaren zeventig zal het embleem bovendien 
opgetuigd worden tot een volwaardig 'logo', waarin sindsdien tevens in 
hoekige letters de afkorting JOVD is opgenomen. 

1952 Is ook het jaar dat de Trekpaardenconferentie wordt geboren. De wat 
merkwaardige naam, vaak afgekort als TPC, verwijst naar de deelnemers: 
kaderleden die geacht worden een voortrekkersrol te vervullen binnen de 
organisatie. De TPC komt tenminste eenmaal per jaar bijeen en bespreekt met 
name organisatorische zaken. De politiek-inhoudelijke discussie is voor
behouden aan het al eerder ontstane centraal kader. Zo is geleidelijk een 
structuur ontstaan waarbinnen het hoofdbestuur ook tussen de jaarlijkse 
congressen door met de afdelingen en kaderleden van gedachten kan wisselen 
over politiek en organisatorisch beleid. 

De succesvolle afdeling Meppel organiseert in november 1953 het landelijk 
congres in die plaats. Het programma volgt een inrniddels gebruikelijk 
geworden patroon. Op zaterdagrniddag wordt na een eerste korte discussie
bijeenkomst officieel van start gegaan met om kwart over vier een ontvangst 
ten stadhuize door burgemeester Kleijn, om vijf uur gevolgd door een 
openingsrede van voorzitter Roethof, in congreslocatie zaal Slot. Pas daarna 
begint de vergadering, die voor half acht eindigt omdat er dan gegeten wordt. 
's A vonds wordt er niet vergaderd en begint om half tien het cabaret, rond 
half elf volgt dan het bal. Zondagochtend is het vroeg opstaan, omdat al om 
half tien een bezoek aan uitgerekend Staphorst gebracht wordt. Kort na half 
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elf verzorgt ds. Van Wezep de morgenwijding, waama om half twaalf de 
vergadering hervat wordt. Aan het begin van de rniddag spreekt na de lunch 
erelid Korthals. Aan het eind van de rniddag wordt de vergadering afgerond, 
zodat iedereen na vijf uur huiswaarts kan keren. In totaal is zodoende voor de 
algemene vergadering zes uur uitgetrokken. Binnen dat tijdsbestek worden 13 
agendapunten afgewikkeld. De op het vorige congres door de afdeling 
Hengelo gestarte discussie eindigt met de conclusie dater niets hoeft te veran
deren. Een prae-advies over werkgelegenheid wordt alleen besproken, een 
resolutie wordt niet vastgesteld. W el wordt een nieuw hoofdbestuur gekozen. 
De leden van het dagelijks bestuur worden bij acclamatie benoemd, voor de 
overige tien plaatsen vindt een stemrning plaats. 

Op 30 mei 1954 verschijnt het Bisschoppelijk Mandement 'De katholiek in 
het openbare leven van onze tijd' , waarin de Nederlandse bisschoppen zich 
op het standpunt stellen dat een goed katholiek geen lid kan zijn van 
socialistische organisaties, zoals de PvdA, de VARA of de NVV. Het 
mandement doet niet alleen in katholieke en sociaal-democratische kring stof 
opwaaien. Ook JOVD-voorzitter Roethof keert zich in een reactie tegen de 
bisschoppen. De reactie is te lezen in de Driemaster, maar plaatsing in 
Vrijheid en Democratie wordt gewei-

kathol icisme,, 

vrijheid en 

gerd, volgens Roethof omdat er bij de 
VVD voldoening heerst over de afstraf
fing van de socialisten (15). In de 
brochurenreeks van de JOVD verschijnt 
een door Edgar Nordlohne geschreven 
commentaar op het mandement met een 
eenduidige conclusie. 'Hebben de bis
schoppen het recht geestelijke sancties 
aan een politieke keuze te verbinden? 
Naar onze opvatting: neen! De liberaal 
kan krachtens beginsel niet erkennen, 
dat godsdienstige of ethische verschil
len de politieke scheidslijnen in ons 

verdraagzaamheid 

land voor nu en voor de toekomst 
zouden moeten bepalen.' (16) 

Al spoedig is er meer politiek tumult. 
Op 16 juni stuurt het hoofdbestuur een 
open brief aan het bestuur van de VVD 
met een oproep om een gesprek aan te 
gaan over de partijorganisatie, de kan
didaatstellingsprocedure en de huidige 
maatschappelijke situatie. Daarmee stelt 
het hoofdbestuur zich op achter zijn 
voorzitter Roethof, die over deze kwes-
ties op persoonlijke titel een aantal 
artikelen in Vrijheid & Democratie had 
geschreven. Het is de eerste keer dat de 
JOVD zich openlijk met interne VVD-

uitgove van de 

jongeren orgonisotie vrijheid en democrotie 

1954 

prijs: 20 ct. 

De omslag van de brochure die Edgar Nordlohne in 1954 
over het Mandement schrijft 

24 



1949-1954 

aangelegenheden bemoeit. Het VVD-bestuur neemt de uitnodiging niet direct 
aan. W el vindt een gesprek plaats tussen Oud en Van Dijk van de VVD 
enerzijds en Roethof anderzijds. De basis voor verdere gesprekken wordt 
gelegd. 

Max Tailleur zorgt voor verstrooiing. (lustrumcongres, Amsterdam, 13 en 14 november 1954) 

In het Amsterdamse Carlton Hotel wordt op 13 en 14 november 1954 op 
grootse wijze het eerste lustrum gevierd. Serieus is de bijeenkomst bij de 
vaststelling van resoluties over het radiobestel en de woningbouwpolitiek. 
Minder serieus is het optreden van grappenmaker Max Tailleur en de 
introductie van een echte verengingsprijs. De afdeling die in het voorbije jaar 
de meeste nieuwe leden heeft aangebracht krijgt een beker. Tenslotte worden 
enkele kleine personele wijzigingen in het hoofdbestuur bekrachtigd; onder 
meer Ferry Hoogendijk treedt tot het gezelschap toe. Nog vele jaren zal hij 
een rol in de organisatie spelen. 
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1955-1959 

2 V oorzichtige positionering 

Eind januari 1955 komt het alsnog tot een gesprek tussen delegaties van de 
VVD en JOVD, naar aanleiding van de open brief die in juni 1954 werd 
verstuurd. Ofschoon de eerste gesprekken naar het oordeel van Roethof niet 
veel opleveren (1), mag voor de JOVD toch van een bescheiden politiek 
succes gesproken worden. Want ondanks dat het initiatief tot oprichting van 
de JOVD door de VVD genomen was, waren de contacten tussen beide 
organisaties in die eerste jaren niet erg intensief. Over en weer bezochten 
bestuursleden congressen om af en toe een handje mee te klappen. De 
politieke discussie tussen JOVD en VVD vond alleen plaats in de Voorscho
tense huiskamer van de in de JOVD op handen gedragen Korthals (2) . De 
gesprekken tussen JOVD en VVD blijven plaatsvinden, met een frequentie 
van een of twee keer per jaar. Oud en Van Riel zijn daarbij steeds aanwezig. 
Het zijn beleefde gedachtenwisselingen. Partijleider Oud laat de JOVD 
merken waar de grenzen liggen; kritiek is welkom, 'mits zij slechts binnens
kamers wordt geuit; dan stelt hij haar juist op prijs' (3) . 

Op 2 maart 1955 wordt de Stichting Liberaal Reveil opgericht. Het 
stichtingsbestuur bestaat voomamelijk uit JOVD-ers en enkele oud-leden van 
de Liberale Studenten Vereniging Amsterdam (LSV A) en wordt gevormd door 
de heren Roethof (voorzitter), Altink, Boeve, Jacobse, Neuberg, Nordlohne en 
Oosterveld. De oprichting vloeit voort uit het streven naar (intellectuele) 
vernieuwing van het liberalisme in Nederland, dat onder meer naar voren 
kwam in de initiatieven van JOVD richting VVD. Het belangrijkste middel 
waar de stichting zich van zal bedienen is de uitgave van een tijdschrift 
(Liberaal Reveil) , dat een platform voor discussie over het liberalism<; moet 
worden en een onafhankelijk en wetenschappelijk karakter moet krijgen. Het 
eerste nummer verschijnt op 1 januari 1956. 

Binnen de JOVD gaat in 1955 de aandacht voomamelijk uit naar een 
discussie over onderwijs, die overigens al gestart was tijdens een bijeenkomst 
van het centraal kader in mei 1953, waar gesproken werd over de vraag 
'Dienen de schoolgelden al dan niet afgeschaft te worden?' Afschaffen, luidt 
de conclusie op het congres in november. Ook is de JOVD voor verhoging 
van de leerplichtige leeftijd naar 18 jaar, voor meer aandacht voor lichame
lijke opvoeding en cultuuronderwijs en voor gelijke behandeling van gehuwde 
vrouwen binnen het onderwijs. Bij de benoeming van het nieuwe bestuur 
wordt Roethof voor de vierde en laatste keer als voorzitter gekozen. Hij is 
inmiddels 34 en in de persoon van de nieuw benoemde vice-voorzitter Huub 
Jacobse dient zich een mogelijke opvolger aan. 

Bij de verkiezingen in juni 1956 blijft voor de VVD alles bij het oude: 
negen zetels (van de 100) en in de oppositie. Op 10 en 11 november 
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Voorzichtige positionering 

Erelid en hoofdbestuur. V.1.n.r. Evert Hoven, Huub Jacobse, H.A. Korthals, Hein Roethof, Lucas Oosterveld, 
Onno Tammens en Ferry Hoogendijk (1952 of 1953) 

congresseert de JOVD in Eindhoven over landbouwbeleid. Roethof legt in zijn 
laatste congrestoespraak een relatie tussen de congreslocatie en de Doorbraak
gedachte (4) . De aanhang van de JOVD in het katholieke zuiden is nog altijd 
gering. De afdeling Eindhoven werd in 
1954 opgericht en was toen de eerste 
afdeling beneden de grote rivieren. De 
verzuiling blijkt in het naoorlogse Ne
derland taaier dan velen hadden ge
hoopt. De door de PvdA geprocla
meerde 'Doorbraak' (door de grenzen 
van de zuilen) is geen groot succes 
geworden en heeft de zuilen zeker niet 
doen instorten. Het Bisschoppelijk 
Mandement van 1954 had de politieke 
aandacht voor dit vraagstuk uiteraard 
vergroot, zeker ook bij Roethof. Tijdens 
het congres is het de Amsterdammer 
Huub Jacobse die het voorzitterschap 
ovemeemt. Dat Roethofs politieke 
carriere hier niet eindigt mag bekend 

Tijdens het 'Doorbraak-congres' in Eindhoven laat Hein 
Roethof het congresprogramma aan burgemeester Kolf
schoten zien. H.A. Korthals en hoofdbestuurslid Jaap Uljee 
kijken toe. (10 november 1956) 

28 



Aad Kosto, rond 1957 lid van de afdeling Amsterdam 
(foto 1989) 

1955-1959 

verondersteld worden. Ondanks de 
folderteksten die beweren dat JOVD-ers 
in vele partijen, waaronder de PvdA, te 
vinden zijn, is hij een zeldzaam voor
beeld van een prominent JOVD-er die 
het ver zou schoppen in de PvdA. Van 
recenter datum is wel het lidmaatschap 
van de later prominente Aad Kosto. Hij 
meldt zich in de loop van 1957 in 
Amsterdam als lid. Ofschoon hij het 
afdelingsbestuur laat weten een trouwe 
lezer van de Driemaster te zijn, kan hij 
verder op weinig activiteiten betrapt 
worden (5) . 

Tijdens het eerste gesprek dat onder 
voorzitter Jacobse met de VVD gevoerd 
wordt, in juni 1957, informeert Oud of 
er binnen de JOVD sprake is van een 
comrnunistische infiltratie. JOVD-lid 
Boeve had het Wereldjeugdfestival in 
Moskou bezocht en dat plaatst mensen 
in tijden van Koude Oorlog al snel 
onder verdenking. Dat de VVD van de 
JOVD weinig te vrezen heeft, laat 
Jacobse op 14 september blijken. Op 
die dag wordt in Rotterdam herdacht 
dat P.J. Oud veertig jaar eerder werd 
gekozen in de Tweede Kamer. Door 
een haag van vrouwelijke JOVD-leden 
die zich in klederdrachten uit de elf 
provincies gehuld hebben, wordt Oud 
naar het podium geleid, waar vele 

huldeblijken volgen. De nog altijd almachtige Oud, voorzitter van partijbestuur 
en Tweede Kamerfractie, krijgt er ter gelegenheid van de viering nog een 
functie bij: het erevoorzitterschap van de JOVD. De huldiging wordt gedaan 
door Huub Jacobse, voorzitter van de JOVD. Het folkloristisch elftal 
overhandigt Oud vervolgens een door een banketbakker geproduceerde 
Driemaster. 

De toenadering tussen JOVD en VVD komt ook tot uitdrukking in de 
organisatie van een eerste gezamenlijke bijeenkomst, onder de naam 'Liberaal 
Gesprekscentrum'. Het discussie-weekend vindt in oktober in Lunteren plaats 
en er wordt gesproken over de Doorbraak. Daarnaast maakt de VVD een 
vriendschappelijk gebaar door een keer per jaar de radiozendtijd voor politieke 
partijen aan de JOVD af te staan. Dit gebruik zal blijven bestaan tot in het 
midden van de jaren zestig. 

Pas op het JOVD-congres op 16 en 17 november in het Scheveningse 
Kurhaus wordt de aanstelling van de erevoorzitter door de algemene 
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P.J. Oud tijdens zijn huldiging als erevoorzitter in 1957 

vergadering bekrachtigd. Later zal de nieuwe functie ook in de statuten 
opgenomen worden. Met het oog op de onafhankelijkheid is er in de discussie 
de nodige kritiek op de handelwijze van Jacobse. Gelukkig is er voor de 
politiek gei:nteresseerden op het congres meer te beleven. Voor de opening 
van het congres is de zaal van de Tweede Kamer beschikbaar. H. van Riel 
houdt er een toespraak. Uiteraard spreekt later ook H.A. Korthals . Hoofd
thema is echter de 'sociale politiek', een onderwerp dat ook in de kolommen 
van de Driemaster regelmatig aandacht krijgt. De keuze voor het onderwerp 
sluit aan bij de tendens om meer aandacht te besteden aan 'praktische 
politiek' . Ondanks, of rnisschien juist dankzij, de nauwere contacten met 'de 
partij ' blijft de JOVD kritisch richting de VVD. Als altijd wordt ook een 
nieuw bestuur gekozen, met opnieuw Jacobse aan de leiding. Tot de 
nieuwkomers behoort onder meer Mattie de Bruijne. 

Op 25 en 26 oktober 1958 worden in Assen het Provinciehuis, het 
Concerthuis en Bellevue gebruikt als congreslokaties. In de resolutie 
bezitsvorming wordt bepleit een klimaat te scheppen, waarbinnen het bezit 
van aandelen en huizen onder alle lagen van de bevolking kan toenemen. 
Bezit is immers een waarborg voor vrijheid. Een andere resolutie geeft de 
verzuilde vakcentrales een veeg uit de pan; de JOVD vindt ze ouderwets en 
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Het bestuur van de 
afdeling Amsterdam 
in 1958. V.l.n.r. G.J. 
Randoe, J. Rietema, 
A.J.M. de Goeij, J. 
Schouwink, Erwin 
Nypels en J.A. 
Broere. 

1955-1959 

ondemocratisch. Ook wordt de eerste aanzet gegeven voor een jarenlange 
discussie over de betrokkenheid van de JOVD bij VVD-activiteiten. 
Afgevaardigde Erwin Nypels van de afdeling Amsterdam maakt bezwaar 
tegen het feit dat twee HB-leden zitting hadden in een Cornite tot voorberei
ding van een VVD-dag. De afdeling dient een motie in waarin deelname aan 
activiteiten van politieke partijen ongewenst genoemd wordt. De motie wordt 
verworpen (14 voor, 43 tegen), maar veroorzaakt nietternin veel opschudding. 

De verkiezingen zijn in aantocht en gelet op het congresbesluit over de 
motie van Amsterdam staat niets de eerste JOVD-kandidatenlobby in de weg. 
Begin januari stuurt een aantal JOVD-leden, waaronder enkele hoofdbestuur
ders, een brief aan VVD-voorman P.J. Oud met het verzoek om tenrninste een 
JOVD-er op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede 
Kamerverkiezingen te plaatsen. Al in januari 1959 praat de Trekpaarden
conferentie opnieuw over een variatie op dit thema. Omdat de hoofdbestuurs
leden Huub Jacobse en Gab Dorsman beiden mogelijke kandidaten zijn voor 
de Tweede Kamerverkiezingen wordt stilgestaan bij de onverenigbaarheid van 
functies . Zonder dat een formeel besluit wordt genomen is de conclusie dat 
kamerleden in het hoofdbestuur niet wenselijk zijn. Dat van de zittende 
hoofdbestuursleden er twee lid van een gemeenteraad zijn, stuit echter niet op 
bezwaren. Door de toenemende bemoeienis van de JOVD met de praktische 
politiek zal het vraagstuk van de dubbelfuncties steeds vaker onderwerp van 
discussie worden. Een formele regeling zal pas in de loop van jaren zeventig 
getroffen worden. 

Bij de verkiezingen in maart 1959 wordt het oppositiebeleid van JOVD
erevoorzitter Oud ruimschoots beloond, de VVD stijgt van dertien naar negen
tien zetels . Onder die negentien bevinden zich echter geen JOVD-ers. Een 
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felle anti-socialistische campagne ging 
aan de verkiezingen vooraf, regerings
deelname is de beloning. Ook de JOVD 
scoort de laatste tijd overigens goed. In 
1958 is naar verluidt, een ledenwinst 
van rond de 50% geboekt, de vereni
ging heeft inrniddels iets meer dan 
2000 leden. Het tweede lustrum wordt 
op 24 en 25 oktober dan ook in stijl 
gevierd. Plaats van handeling is het 
Amsterdamse Krasnapolsky. Naast het 
aantreden van Evert Hoven als nieuwe 
voorzitter en de rede van oud-kamerlid 
A. Fortanier-de Wit is met name het 
optreden van Rita Reys een hoogtepunt. 
De JOVD is klaar voor de jaren zestig. 

De lustrumgangers aan het diner in Krasnapolsky 
(Amsterdam, 24 oktober 1959) 
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3 Zelf standiger en 
prof essioneler 

De Trekpaardenconferentie die in januari 1960 bijeen komt behandelt niet 
alleen organisatorische zaken, maar luistert ook naar prof. Banning, prominent 
binnen de sinds kort oppositie voerende PvdA. Samen met de meer verwante 
VVD organiseert de JOVD in maart in Lochem een tweede weekend van het 
'Liberaal Gesprekscentrum' . Onderwerp van gesprek is 'Public Relations van 
een politieke partij'. Namens de JOVD treedt Gab Dorsman als inleider op, 
de VVD stuurt de enkele maanden eerder als minister teruggetreden S.J. van 
den Bergh. Gelet op de ruime zetelwinst die de VVD bij de verkiezingen 
boekte moet hij verstand van het onderwerp hebben. 

Het discussie-seizoen komt voor de JOVD pas echt op gang met de 
landelijke bijeenkomst die in mei in Dalfsen gehouden wordt. Er komen twee 
onderwerpen aan bod. Over de gevoelige kwestie Nieuw-Guinea worden de 
meningen voor het eerst gepeild. Naar aanleiding van een oproep tot discussie 
van de KVP-jongeren neemt voorzitter Hoven maar vast een standpunt in over 
verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd; wat hem betreft wordt het 21 jaar. 
Beide thema' s keren terug op de bijeenkomst van het centraal kader in 
oktober en het congres in november. Europese aangelegenheden wordt daar 
nog als discussie-onderwerp aan toegevoegd, na een ingelaste weekend
bijeenkomst daarover in september. Het novembercongres, in de Leeuwarder 
Harmonie, neemt Hovens suggestie voor de kiesgerechtigde leeftijd over, maar 
stelt de discussie over Nieuw-Guinea wegens verdeeldheid uit tot februari 
1961. 

De ledengroei van de afgelopen jaren geeft het hoofdbestuur wat meer 

Het congres in de Leeuwarder Harmonie (5 en 6 november 1960) 
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financiele ruimte. Een deel daarvan wordt aangewend om voor het eerst een 
betaalde secretariaatsmedewerkster aan te stellen. Overeenkomstig eerdere 
politieke uitlatingen wordt gekozen voor een getrouwde vrouw. T. de Bruyne
de Ruiter treedt per 1 juli 1960 in dienst. Ook internationaal gaat het de 
JOVD voor de wind. Op het WFLRY-congres in Falkenberg (Zweden) in de 
zomer van 1960 wordt JOVD-er J. Schuyff gekozen als vice-voorzitter. 

De inmiddels bijna slepend te noemen discussie over Nieuw-Guinea wordt 
in februari 1961 in Wassenaar tot een goed einde gebracht. De buitengewone 
algemene vergadering is tegen soevereiniteitsoverdracht aan Indonesie en ziet 
bij voorkeur dat ons laatste stukje Indie geleidelijk, binnen een jaar of tien, 
onafhankelijk wordt. De vergadering buigt zich ook over voorstellen tot 
wijziging van de naam JOVD. Een van de suggesties is 'Liberaal Jongeren 
Verbond' . Ondanks dat een meerderheid voor wijziging van de naam is, wordt 
geen besluit genomen. Over de precieze keuze van een naam kan geen 
overeenstemming worden bereikt, alhoewel duidelijk is dat het woord 
'liberaal' in de naam voor zou moeten komen. Bovendien is voor naamswijzi
ging een tweederde meerderheid vereist en is bij het uitschrijven van de 
vergadering in strijd met het reglement gehandeld. 

Het onderwerp Kindersbijslag wordt besproken tijdens een landelijke 
bijeenkomst in conferentieoord Overvoorde in Rijswijk. Het bevolkingsvraag
stuk blijft de JOVD in steeds nieuwe variaties bezighouden. In enige vorm 
eerder bediscussieerd zijn ook landbouw en religie & politiek, de onderwerpen 
die in juni in Dalfsen aan de orde zijn. Na bespreking op de kaderdag in 
oktober wordt de discussie over Kinderbijslag afgerond op het jaarcongres in 
november, deze keer in Musis Sacrum in Arnhem. Over religie & politiek en 
de subsidiering van kerkenbouw worden standpunten ingenomen, maar deze 
onderwerpen zullen ook volgend jaar terugkeren op de agenda. De vergade
ring spreekt zich uit tegen partijvorming op godsdienstige grondslag, v66r het 
toestaan van crematie en v66r ruimere echtscheidingsregels. Subsidiering van 
kerkenbouw wordt afgewezen. Het is maar goed dat de morgenwijding op 
zondag sinds enige tijd uit het congresprogramma is verdwenen. Op het 
congres vindt ook een vrij ingrijpende bestuurswisseling plaats. Nieuw zijn de 
voorzitter, vice-voorzitter en secretaris, respectievelijk Mattie de Bruijne, Jan 
Verbeek en Rob Hofman. Ook treedt een aantal nieuwe 'leden van het be
stuur' aan, waaronder de latere voorzitters Erwin Nypels en Reinier Heyting. 
Bij het agendapunt hoofdbestuursbeleid krijgt het nieuwe bestuur een mooie 
huiswerkopdracht. Ferry Hoogendijk, van 1954 tot 1957 lid van het hoofd
bestuur en al tien jaar lid van de Driemasterredactie, dient een motie in over 
de relatie met de VVD. Omdat in het verleden de verhoudingen tussen JOVD 
en VVD onnodig verstoord zouden zijn door misverstanden, vindt Hoogendijk 
het goed om uit te sprcken dat de JOVD 'desgevraagd in de toekomst loyaal 
haar medewerking zal geven aan manifestaties van liberale organisaties' (1). 
Die medewerking zou moeten bestaan uit JOVD-(bestuurs)leden in voorbe
reidingscommissies van VVD-activiteiten. Aanleiding voor de discussie is 
namelijk dat voorzitter Evert Hoven geweigerd heeft in een dergelijke 
commissie plaats te nemen. Tot grote schrik van het hoofdbestuur wordt de 
motie met 48 stemmen voor en maar 25 tegen aanvaard. Het bestuur zegt toe 
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zich nader te zullen beraden en gebruikt 
voor dit beraad onder meer de hoofd
bestuursvergadering van 26 november. 

In het januarinummer van De Drie
master verklaart het bestuur de motie 
uit te voeren, 'indien de organisatie 
hiermee haar beginselen uitdraagt en 
haar doel kan bereiken' (2). Het con
flict is voorlopig gesust. Tijdens de 
Trekpaardenconferentie op 3 en 4 maart 
1962 wordt het beraad voortgezet en 
krijgt het hoofdbestuur steun voor de 
bezwerende formule. Zoals ook eerder 
is gebleken beperkt de discussie in de 
TPC zich niet meer tot organisatorische 

Voorzitter Mattie de Bruijne spreekt het congres toe. (1961 
of 1962) 

zaken. Ook op de agenda staan religie 
& politiek, een resolutie die ook vorig jaar al aan de orde was, en de daarvan 
afgeleide resolutie subsidiering kerkenbouw. Religie & politiek komt in juni 
in Dalfsen opnieuw aan de orde. Ook is daar een eerste bespreking van de 
resolutie over landbouw en wordt geluisterd naar een inleiding over de 
mogelijke invoering van vrouwendienstplicht. Verder wordt een door 
afdelingen in de omgeving van Den Haag belegde 1 mei-activiteit ter discussie 
gesteld. Met de activiteit wilden de afdelingen de aandacht vestigen op de 
sociale kant van het liberalisme. De vergadering juicht de bijeenkomst toe, 
wat in de buitenwereld veel verbazing wekt. De PvdA-er K. Voskuil besteedt 
vervolgens maar liefst twee van zijn radiopraatjes aan de liberale 1 mei
viering. Ook het daarop volgende jaar zal de JOVD diverse 1 mei-bijeenkom
sten organiseren. 

Het is ook in juni 1962 dat vice-premier H.A. Korthals Hein Roethof 
uitnodigt om (in Hotel des Indes) over de situatie in de VVD te spreken, 
mede met het oog op Korthals' mogelijke kandidatuur voor het fractievoorzit
terschap, als opvolger van Oud. Korthals legt uit dat hij de functie alleen wil 
aanvaarden als een vooruitstrevende koers van de partij verzekerd is. Daarom 
raadt hij Roethof aan een groep van vooruitstrevende VVD-ers bijeen te 
brengen (3) . Die suggestie leidt tot de oprichting van het Liberaal Democra
tisch Centrum (LDC) op 23 juni 1962. Roethof wordt voorzitter en de oud
JOVD-bestuursleden Nordlohne, Dorsman en Dubbeldam worden de andere 
bestuursleden. Het LDC is een organisatie van VVD-leden binnen de partij en 
heeft als doel met name vernieuwing van de partijstructuur. Feitelijk is het de 
georganiseerde linkervleugel van de partij. 

In het septembernummer van De Driemaster wordt teruggekomen op de 
discussie over vrouwendienstplicht. Een commissie die zich ermee bezig heeft 
gehouden kan geen afgewogen oordeel vormen. Na raadpleging van het 
centraal kader zal in oktober de conclusie luiden dat de JOVD in principe niet 
tegen vrouwendienstplicht is, maar om praktische redenen tegen invoering 
ervan. Einde discussie. Het genoemde septembernummer van het verenigings
blad is overigens na 13 jaar het laatste onder verantwoordelijkheid van 
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hoofdredacteur Stempher. Hij houdt het voor gezien. Over zijn vertrek schrijft 
hij : 'Ik kan rnij hierover slechts verheugen, omdat een behoorlijke doorstro
rning in een jongerenorganisatie een eerste vereiste is om haar ook inderdaad 
jong te houden.'(4) In mei 1963 vertrekt ook Ferry Hoogendijk uit de 
redactie, na ruim twaalf jaar. Een klein jaar later stopt ook de betrokkenheid 
van oud-hoofdredacteur Stempher als uitgever van het blad. Aanleiding is een 
hoofdartikel in De Driemaster dat in de ogen van Stempher unfair is 
tegenover VVD-penningmeester S.J. van den Bergh. Het ontbreken van een 
uitgever wordt later opgelost door de exploitatie in de Stichting Driemaster 
onder te brengen. 

Het Rotterdamse restaurant Engels is de plaats waar op 10 en 11 november 
1962 door de JOVD gecongresseerd wordt. Landbouw is evenals in 1956 het 
jaarthema. De JOVD ziet een met name op Europees niveau gevoerd 
landbouwbeleid voor zich, waarbinnen weliswaar geen garantieprijzen gelden, 
maar dat we! voorziet in marktingrijpen om de bestaanszekerheid van boeren 
te waarborgen. Tijdens het congres wordt Erwin Nypels voorzitter. Nieuw in 
het bestuur als algemeen bestuurslid is bovendien Hans Wiegel, een 
opvallende verschijning uit de afdeling 't Gooi. In De Driemaster meldt 
Spioneur, een satirische roddelrubriek, al dat Hans Wiegel, ' tot dusver en 
passant organisator-propagandist voor Bokma-campagnes' (5), naar verluidt 
Nypels zal opvolgen als voorzitter. Als zo vaak zitten de narren er niet erg 
ver naast. 

In het voorjaar van 1963 lanceert het Hoofdbestuur het 'Plan 2000', waarin 
gestreefd wordt naar 2000 leden voor het lustrum 1964 en waarin een 
reorganisatie wordt aangekondigd. Een van de eerste vernieuwingen is de 
verschijning van het HE-Bulletin, een ongeveer maandelijks verschijnend 
informatieblad voor de afdelingen. Andere wijzigingen in beleid en structuur 
vergen uiteraard meer tijd en discussie. De afgelopen jaren is het ledental 
teruggelopen tot ongeveer 1700, nadat aan het eind van de jaren vijftig het 
aantal van 2000 leden al was gehaald. Enerzijds is de getalsmatige doelstelling 
dan ook niet onrealistisch, anderzijds heeft het liberalisme de tijd niet mee. 
Ook de eerste tekenen van (partij-)politieke verschuivingen zijn er, onder meer 
in de vorm van de opkomst van PSP en de Boerenpartij. Bij de verkiezingen 
van 15 mei verliest de VVD, metals lijsttrekker E.H. Toxopeus, drie zetels. 
De regeringsdeelname wordt echter voortgezet. Het geeft opnieuw voeding 
aan de discussie over vernieuwing van de partij. Op 25 mei vergadert de 
algemene raad van het Liberaal Democratisch Centrum (LDC) over 'de 
toekomst' van de nu onder leiding van Toxopeus staande VVD. Besloten 
wordt om toch binnen de VVD te blijven opereren in plaats van een Liberale 
Yolks Partij op te richten. Voormalig JOVD-bons Hein Roethof en anderen 
verlaten echter LDC en VVD. Het tijdperk van de afsplitsingen is begonnen. 

De politieke spanningen tussen JOVD en VVD beginnen langzaam terug 
te keren. Nog voor de verkiezingen is door het hoofdbestuur, tijdens de 
Woudschoten-conferentie in maart, een verklaring over kernbewapening 
uitgebracht. In de verklaring wordt gepleit voor (tweezijdige) ontwapening, 
omdat het hoofdbestuur 'handhaving van het machtsevenwicht met behulp van 
kernwapens niet meer verantwoord' acht (6). Ofschoon het standpunt niet 
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buitengewoon radicaal lijkt, is de benadering duidelijk anders dan die van de 
VVD. Ook de JOVD-bijeenkomsten op 1 mei, ditjaar al voor de tweede keer, 
stuiten op onbegrip bij de VVD. 

Op 8 en 9 juni komt het JOVD-congres in buitengewone zitting bijeen in 
conferentieoord De Vechtstroom in het rustieke Dalfsen. Er wordt gesproken 
over de democratische planning van de economie en over cornmunisme & 
ontwikkelingslanden. De door onder meer Erwin Nypels, Harry Jongedijk en 
Gerard Wallis de Vries in concept opgestelde resolutie Demoplan spreekt zich 
uit voor de invoering van een 'op democratische wijze tot stand gekomen 
[economische] meerjarenplanning in de westerse landen' (7) . Niet echt rechtse 
praat. 

Maar op 26 en 27 oktober wordt het emst. Opnieuw een JOVD-congres, 
ditmaal in het Groningse Concerthuis. De discussie van Dalfsen wordt 
voortgezet; er worden zelfs stukken over vastgesteld. Democratische planning 
wordt als beginsel aanvaard. Maar van groter belang is uiteraard de samenstel
ling van een nieuw bestuur. Erwin Nypels, architect van Demoplan, blijft aan 
als voorzitter. Nieuw achter de bestuurstafel is onder meer Gerard Wallis de 
Vries. Vice-voorzitter Jan Verbeek vertrekt en krijgt twee opgevolgers: Hans 
Wiegel en Reinier Heyting. De eerste krijgt de titel vice-voorzitter organisatie, 
afgekort als VVO, de tweede wordt vice-voorzitter politiek, VVP. De splitsing 
is bedoeld om meer structuur te brengen in de twee belangrijkste werkter
reinen van het bestuur: de inteme organisatie en de politieke discussie. 
Bovendien wordt het aantal cornmissies dat het hoofdbestuur ondersteunt 
uitgebreid. Nieuw is onder meer de door Wiegel gei:ntroduceerde Vliegende 
Brigade, bedoeld om afdelingen te ondersteunen. De reorganisatie wordt later 
voltooid. 

In 1964 komt het al snel tot een nieuw politiek conflict met de VVD. Een 
op 4 januari uitgezonden aflevering van het satirische VARA-prograrnma 'Zo 
is het toevallig ook nog 'ns een keer' leidt tot nationale opschudding. Onder 
het motto 'Geef ons heden ons dagelijks programma' wordt in de uitzending 
TV-kijken als een nieuwe religie voorgesteld. Vier fractievoorzitters , 
waaronder W.J. Geertsema, stellen kamervragen en doen minister Bot in 
bedekte termen de suggestie in voorkomende gevallen naar het middel van de 
censuur te grijpen. In een persverklaring veroordeelt het JOVD-hoofdbestuur 
het optreden van Geertsema. 

Verder discussieert de JOVD dit jaar vooral over het functioneren van de 
democratie. JOVD-ers doen dat minder opvallend dan veel opstandige 
tijdgenoten, maar niet minder diepgaand. De discussie heeft een lange aanloop 
gehad. In 1962 is door het hoofdbestuur al een cornmissie ingesteld die de 
discussie zou moeten opstarten. Na via De Driemaster een vragenlijst aan alle 
leden te hebben voorgelegd in september 1962, wordt in februari 1963 voor 
het eerst, en een jaar later nogmaals, over een resolutietekst gesproken. Op 6 
en 7 juni 1964 stelt de algemene vergadering in Dalfsen (De Vechtstroom) de 
Resolutie Demostaat vast. De titel is een samentrekking van 'democratisering 
staatsinstellingen' . Het pleidooi voor afschaffing van de Eerste Kamer, de 
'principiele' kritiek op de monarchie (erfopvolging is 'niet democratisch', 
maar wel aanvaardbaar) en het voorstel om een partieel districtenstelsel in te 
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H. Kuiper, voorzitter van de afdeling Amsterdam, schenkt landelijk voorzitter Erwin Nypels een 
voorzittershamer. (lustrumcongres, Amsterdam, 31 oktober en 1 november 1964) 

Het hoofdbestuur applaudiseert. (lustrumcongres, 
Amsterdam, 31 oktober en 1 november 1964) 
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voeren leveren veel publiciteit op. Mede dankzij een aantal JOVD-ers dat 
twee jaar later meewerkt aan de oprichting van D'66 komen verschillende 
JOVD-standpunten uit Demostaat in het programma van die partij terecht. 
Maar ook uit een andere hoek is belangstelling voor het stuk. De jongeren
organisatie van de PvdA, de FJG, zegt 'gelukkig' te zijn met de JOVD
uitlatingen en stelt voor de discussie in het samenwerkingsverband van de 
jongerenorganisaties, vroeger PJCR, nu NPJCR, voort te zetten. 

Evenals het tweede lustrum wordt ook het 15-jarig bestaan in oktober in 
Krasnapolsky gevierd. Hoofdonderwerp is een discussie over de bestuursvorm 
van ondememingen. De vorig jaar gestarte herschikking van taken van het 
hoofdbestuur wordt tijdens dit congres voltooid met een drastische inkrimping 
van het aantal bestuursleden. Het onderscheid tussen dagelijks bestuur en 
hoofdbestuur verdwijnt en er blijven zes van de vijftien bestuurders over. 
Reinier Heyting volgt Erwin Nypels op als voorzitter en Hans Wiegel verlaat 
het bestuur om zich op zijn studie te gaan richten. Bij de overdracht van het 
voorzitterschap wordt voor het eerst letterlijk de hamer overgedragen. Ter 
gelegenheid van het lustrum heeft de afdeling Amsterdam de uit haar midden 
afkomstige Erwin Nypels een hamer geschonken. Nypels neemt afscheid met 
een rede waarin hij constateert dat de jarige JOVD is uitgegroeid tot een 
volwassen organisatie. 'De JOVD is de step ontgroeid en overgegaan op de 
fiets' (8) . In zijn maidenspeech pleit Heyting voor herziening van het 
partijstelsel. Voor confessionele partijen ziet hij geen plaats meer, een twee
of drie-partijenstelsel, zoals indirect al bepleit in de resolutie Demostaat, heeft 
zijn voorkeur. Als voorbeeld van de verstarring in de politiek noemt hij de 
krampachtige houding ten opzichte van de TV-uitzendingen vanaf het REM
eiland. Met hem heeft de JOVD geen bezwaar tegen 'reclame-TV' . 

Ondanks een lichte terugval in leden na het hoogtepunt in 1959, kan de 
JOVD bij haar derde lustrum tevreden zijn. Verspreid over het land zijn 
inmiddels 42 afdelingen actief, die zich georganiseerd hebben in vier 
districten: Noord, Oost, Noord-Holland!Utrecht en Zuid-West. Alleen in de 
provincie Limburg blijft de vereniging vrij zwak, daar is ook geen district 
actief. Met de inkrimping van het bestuur worden de taken voor een deel 
verlegd naar buiten het hoofdbestuur. De rol van het algemeen bestuur wordt 
min of meer overgenomen door de Verenigingsraad, waarin alle afdelingen 
zitting hebben. Daarnaast gaan drie commissies een grote rol spelen. De 
eerste, de contact-commissie, bestaande uit de vier districtsvoorzitters, de 
VVO en het zesde hoofdbestuurslid, zorgt voor de communicatie tussen 
hoofdbestuur enerzijds en districten en afdelingen anderzijds . De commissie 
zet het werk van de Vliegende Brigade (VB) voort, die ook onder leiding 
stond van de VVO. De VB telde zes regionale vertegenwoordigers, die voor 
de VVO werk in het land verzetten. Een tweede commissie onder leiding van 
de VVO is de centraal kader en propaganda commissie (CKPC), ontstaan door 
samenvoeging van twee al bestaande commissies. De VVP wordt tenslotte 
bijgestaan door de commissie politieke contacten, die onder meer de JOVD 
in de NPJCR vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor de contacten met 
organisaties als WFLR Y en JEL. 
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Een minder prominente, maar niet minder belangrijke rol is weggelegd voor 
de congrescommissie, de reglementencommissie en de commissie van beroep, 
die alle drie onder verantwoordelijkheid van de algemeen secretaris functio
neren en tenslotte de financiele commissie van de penningmeester. Ad hoc 
commissies zijn er met name om politieke discussies voor te bereiden of een 
acuut probleem op te lossen. 
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4 Liberale verdeeldheid 

Behalve een resolutie over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie wordt in 
juni 1965 in Dalfsen opnieuw een stuk over het bevolkingsvraagstuk 
vastgesteld, dat echter verder gaat dan dat ten tijde van Roethof. Tijdens de 
Trekpaardenconferentie in Woudschoten in februari had het kamerlid J.M. 
Stoffels-van Haaften ook over het onderwerp gesproken. Actieve overheids
voorlichting en subsidies moeten wat de JOVD betreft ingezet worden om 
geboortebeperking in bredere kring aanvaard te krijgen. Naast de resoluties 
buigt de algemene vergadering zich over een voorstel om het nieuwe 
hoofdbestuur voortaan in juni te kiezen, zodat het zich in de zomer beter kan 
voorbereiden op het nieuwe seizoen. Omdat onvoldoende afdelingen in 
Dalfsen aanwezig zijn ontbreekt een quorum en kan geen besluit genomen 
worden. Voor wijziging van de statuten geldt een zware procedure. Besluiten 
daaromtrent moeten genomen worden met een tweederde meerderheid in een 
vergadering waar tenminste driekwart van het aantal leden is vertegenwoor
digd. 

Bind augustus vergadert de 'General Assembly' van WFLRY in Bremen. 
Opnieuw wordt een JOVD-er gekozen in het bestuur. Ger van der Most wordt 
een van de twee vice-voorzitters. 

De nationale opschudding die is ontstaan over het voorgenomen huwelijk 
van Prinses Beatrix met Claus von Amsberg blijft ook in de JOVD niet 
onopgemerkt. In een motie laat het congres, op 6 en 7 november in De 
Gouden Wieken in Scheveningen, weten 'verontrust' te zijn en het optreden 
van het kabinet te 'veroordelen' . De vergadering vindt bovendien dat de keuze 
voor Amsterdam 'getuigt van weinig tact' (1) . Anti-monarchistisch is de 
opstelling van de JOVD niet; het congres is juist verontrust omdat de 
monarchie in diskrediet lijkt te zijn geraakt. Ook de VN krijgt een reprimande 
van het congres. Om de strijd in Vietnam te beeindigen moet communistisch 
China erkend worden. Mocht dat geen effect hebben, dan moet worden 
doorgevochten. Andere congresbesluiten hebben een meer direct effect. De 
statutenwijziging die de vorige vergadering niet kon worden behandeld, 
passeert dit keer wel. Voortaan zal het bestuur in juni benoemd worden en zal 
het verenigingsjaar !open van 1 mei tot 30 april. Ook wordt het bestuur met 
een persoon uitgebreid en krijgt de vereniging een nieuwe voorzitter, Hans 
Wiegel. Ten overstaan van de 200 aanwezigen wordt vervolgens oud
algemeen secretaris Rob Hofman gehuldigd als lid van verdienste. Op 
zaterdagavond is er als vanouds het cabaret, dit keer onder leiding van Mieke 
Hage. Bijzonder is echter dat deze cabaret-voorstelling voor het nageslacht 
behouden blijft. Vijf liedjes worden uitgebracht op grarnmofoonplaat, 
waaronder de meezinger 'Er is dit weekend een congres in Scheveningen' (2). 
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De discussie rond het Huwelijk is echter nog lang niet ten einde. De eerste 
aanzet tot een reeks van historisch te noemen ontwikkelingen is een incident 
rond het Amsterdamse VVD-raadslid Hans Gruijters. Enkele jaren eerder was 
hij voorzitter van de Amsterdamse JOVD-afdeling, bij de komende gemeente
raadsverkiezingen zal hij als lijsttrekker optreden. Als hij een uitnodiging 
ontvangt voor het Huwelijk, dat plaatsvindt op 10 maart 1966, besluit hij deze 
niet te aanvaarden. De partijtop reageert furieus. In het conflict kiest de JOVD 
de zijde van Gruijters. Wiegel en Gruijters kennen elkaar overigens goed. 
Beiden wonen in Amsterdam en komen regelmatig bij elkaar over de vloer. 
In het VVD-partijblad wijst Wiegel op het recht op keuzevrijheid in deze. 
Kort tevoren had de JOVD de VVD om financiele ondersteuning verzocht. De 
reactie van Senator H. van Riel laat weinig .aan duidelijkheid te wensen over. 
'Een buitengewoon onbehoorlijk verhaal. Die subsidie kun je op je buik 
schrijven', zou hij Wiegel toegevoegd hebben. Wiegel slaat terug als hij op 
11 maart het VVD-congres toespreekt. In zijn rede veroordeelt hij de PvdA, 
die de subsidie aan de wat al te kritische socialistische studentenvereniging 
Politeia had stopgezet. Hij voegt daaraan toe 'dat zoiets onder liberalen 
natuurlijk nooit voor zou komen' (3). Na het luide applaus van het VVD
publiek kan Van Riel niet anders dan zijn dreigement intrekken. 

Gesprekken met Toxopeus en Van Riel doen Gruijters korte tijd later 
besluiten de paitij te verlaten. Er is natuurlijk meer aan de hand dan een 
verschil van mening over de trouwreceptie. De VVD heeft moeite met de 
ontwikkelingen van de jaren zestig. Later zou Gruijters het conflict typeren 
als 'een tegenstelling tussen de meer standsbewusten en de niet-autoritairen ' 
(4) . Of in de woorden van Reinier Heyting: 'Alles wat zo rond 1965 niet leek 
op het modale AVRO-lid, werd het door het partijkader moeilijk gemaakt.' 
(5). De politiek dakloze Gruijters neemt contact op met gelijkgezinden; voor 
een dee! zijn het onbekenden die hem steunbetuigingen hebben gestuurd. Het 
leidt tot een bijeenkomst op Koninginnedag in Krasnapolsky, die algemeen 
beschouwd wordt als de eerste aanzet tot de oprichting van D'66. 

De JOVD houdt zich intussen met minder actuele zaken bezig. Op het voor 
het eerst over drie dagen verspreide congres in Dalfsen Uuni) wordt een 
volledig herziene beginselverklaring vastgesteld. Kamerlid R. Zegering 
Hadders en erelid H.A. Korthals nemen er de redevoeringen voor hun 
rekening. De tekst die wordt vastgesteld is aanmerkelijk minder behoudend 
dan de verklaring uit de begintijd (zie voor de volledige tekst de bijlage 
achterin dit boek). Niet langer zijn de 'algemeen erkende godsdienstige en 
ethische grondslagen der Nederlandse volksgemeenschap' uitgangspunt. 
Gekozen wordt voor een puntsgewijze uitwerking van de vijf beginselen. 
Nieuw in het rijtje is gelijkwaardigheid. Tijdens het congres treden beide vice
voorzitters, Fred van Bremen en Huib Schouten, af omdat ze functies in de 
VVD bekleden die krachtens een hoofdbestuursbesluit onverenigbaar met het 
bestuurslidmaatschap zijn. 

De activiteiten van Gruijters en de zijnen blijven echter niet onopgemerkt. 
Zowel het LDC als het JOVD-Hoofdbestuur doen een beroep op de VVD om 
in gesprek te treden met de samenzweerders. Verwezen wordt naar de situatie 
in het interbellum, toen de liberalen verdeeld en dus zwak waren. Bovendien 
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De JOVD is verontrust 
I N het laat:itverschenen numme r vn11 , \'rijheld en Demcteratie' S<:hrijft de heer 

A. W. Ahatioel; .,W11.t wiJ Wei xu lle n n•oeten doen I• erkenuen d"'t we er 
ko•nn.ilijk nog .steo<11 oiel In voldoendc umte In r ealaagd r.ijn, onr.e 11.ctlvit..ittln e n 
d-1.sklllngen t.e doen 11an•la1u1 blJ hen, wler onbelu1gen een uitw 11 i; rn"kt In cen 
richtiug die naar onr.e 1trlllge overtui~ng een onjuiste en e l erlcle le. A le er 
reden voor be'l.l nnlng: t>Mtaat voor d e p11rlijleldh1g- i• het Ol' di! 11u11t." 

Ea oud-mi11i:1ter KorU1alot ul het tijde na d e lanL•l~ehnuden 1wmerconferentia 
Vllll de JOVD aldu11; ,,i\naly11e van de Yl'rkiez inJ:"e n wij.st ult dat df! nle l YOliedig 
ont11looidt1 m1m1 r eeo vertrouwen hedt Jn het moderne libeta llt•me ... con a l l11ng 
be.;ita.a.rulo onl0Yrede11heid Ls tot ultint g11komcn. Nu la ber-d nodig, ook blj 
de li l>eralen." 

Ook in de IOVD ii' uicn ov"'r de ultj ll.!I:" vnn dn verklei;ingen \<a n l Juni ver-
011tru11L En nlet. a lleen dn.nrove r . D e l.ie richten omtrent de oprlchtini; van een 
nieuwe, link•-111...,rale. partij vervullen on• met ~re. WU i:ijn vo,.rta met e11kelc 
punt.en va n pra l1tlsch politiek bele id van de VYD nie t ft'lttkkl!;". 
Vand~r dat lu•t hoofd lH"~tunr vo.n de IOVD mU, a l• i;On vooi-,.itter, Jl:"~V r&a .i;d 

hetilt dne.rovllr let11 t e 11chrijv .. 11. Niel a l11 kriUek, mn.ar lt!r overdrnkiu.:-. J 11l11 t wij 
jonge libflralen voelen ons nau~· bctrokken bU alles wat van in vloed b 011 de 
toekom11t van het libera lis me. 

ALLEREERST de verkleztngsuitslag, 
waarvan mr. Tox:opeus terecht heefl 

guegd da t hij ons geen reden tot te
vredenheld geeft. Zolo.ng geen goed 
kwantU.a.Uer c.nden.oek heett ptaal!!ge
had, l.11 een julste a na lyse moe!l\jk le 
gt!ven. Aanwijiingen iijn t! r wl!I. Ult 
alle lagen van de bevotklng, m aar voor
a l ul• de groepen de r soeiaal-iwakken, 
htbben velen op de Boerenportij ge· 
!iltt!md. Door een algemene ontevrt!den· 
held over .,de polltlek", .het establish· 
mt!nl, hel klasje van Hoogendijk, .,de 
Hll8gSe heren m et hun gladde gezleh
ten die over en zonder on!il regeren en 
e lkaa r vooc- de tv-show om de oren 
1laan sonder er lets van te menen". 
Ook door een 11pecla le ontevredenheld 
vaI> Ider.era die In de huidlge a ltuatie 
en door he t c-evoerde beleld ln de knt! I 
iitten. Zij die ·bang sijn buiten he t pro· 
duktle-proce1 le worden geiet, op het 
110CLaa\ minimum !even, "'!er "'elvaarl 
achier blijct bll die van andert!n: de on· 
g:esehoolde arbeider1 In de arm11te 
atad11wijken, de klelne boeren en mid· 
duuilanden, de rentetrekkera en de 
menaen m et vooroor\ogse penaioenen. 
M:en1en die bani &ijn voor wat e r van 
hen en hun lr.inderen m1»et worden. Zij 
voelen :i:lch, m e t al die andere ontevre· 
denen, de dupe v1U1 bet buldlge re
gering1beleld. Tocb ldueo i.ij nle t de 
VVD. De VVD blijtt voor hen de parllJ 
van en voor kapit,. liaten, en - lk kom 
daar s in.ks o p terug - In de praktlache 
polltlek VIUI de VVO vlnden lij nietlll 
wat hleromtrent op veranderlng wijsL 
Ole in het nauw ilttende kleiers heb· 
hen op Koekook, de underdog - net a\1 
;tij - om wle iederHn, parlement en 
pen, lacht, gestemd. OnbegrijpelijkT 
Wei nee. 

Een nieuwe partij 

DE ·verkleilngsuit.elag van 1 jun! wae 
voor de VVO, de ~tale en meeat 

geprononceerd optredende -oppo:i itle· 
parlij, ronduit s leeht, a l ial hel som· 
mlgen nog m eegevallen zijn. Het ch~ 
ttsche beleid van het kablnet-Cale had 
grote wtnst moeten opleveren. Oit la 
nle t gebeurd, en dat la ern11tlg. 

Oaarblj komen de geruehten over de 
oprichting va11 een n.leuwe, linka-Hberal t!, 
purtij . lie heb daar in mijn rede bij d~ 
DIM"ning van bet 10, 11, en 1% juni g e· 

houden somer c(lollgres van de JOVD 
mijn veroi\trustlng over uitgesproken . 

Voor de Tweede Wereldoorlog war en 
de liberalen verdeeld. dua zwak. Poli · 
tieke eenheid van de llberalen, :ro heb 
lk In mijn open\ng11woord gt!tegd. Is voor 
hun Jnvlot!d In ona land v1.n ,root be· 
Jane. lk heh daarom de lellUng van de 
VVD gevraagd het lnitlatier te ne m en 
tol een gesprek met de nleuwe eroep, 
en als mijn mening ultgesproken dat 

:~:ngdt!'~,~~k F~\S;~~e ~~1ti~~tt~a~ ~",; 
VVD kan opleveren, 

Ik herhaal dat ill dll artlkel. Een 
g rondlge hervormlng- van he t Neder
landae partljstelsel i.s op komet. De 
voor:dtter van de KVP·jorige r en heeft 
daar zo pas nog op gewezen. In het 
JOVD·r apport ,.Llberaal Proliel" wordt 
euteld dat wt! i ullen moeten str even 
naar een twee partijen·11 lelsel, een gro
te voorults trevende tegenover een gro· 
te m eer behoudende partij (ulteraard 
m et ew.trem e rllltdverscbijningen) . Zo'n 
partljsle\eel kiln elechts tot stand ko
men ln en na overleg tUBBen a lle huidl
ge polllleke C"'"Of!pering-en In ons land. 
De JOVD wil dtL&r van harte aan m ee
werken. 

MtL&r n.let vlnden wU een afeplltslne 
ult het Jlberale kamp, aangevuld m et 
een aantal oocialiaten van de ,.Parool"· 
11lgnatuur een goede ba.9111 voor hervor
mlng van on:ce pa.rlijen-!01·matle. In een 
telegrs.m., dat lk naar 11anle-idlng- van 
mijn woorden nog tijdens dt! oonfereotle 
mocht ontva11gen van de prealdent der 
Federatte van Llberale Studente n Ver
enlgiogen In Nederland, stetde deze iich 
achle r mijn wootden . 

Kritiek 
r' :"a':u::h ~~1:1~" v::1~~ &~~~:.::; 
over btl het hoofdbe11tuur van de JOVD 
verontru.stlng be11laat. Eeral, ten over
vloede, diL Met vete beleid9dade n van 
de VVD zljn wij bet van harle eens. 
De 11tandpunten van m et name mr. Van 
Riel ten aaralen van de vraagstukken 
Vllll de o.Y.wikkellngshulp en he t apart
ht!ldsprobleem apreken ona i eer aan. En 
om twee voorbeelden ult de laat~te par
lementalre perlode le noemen: wij wa· 
ren het geheel eerui met mr. Toxopeu!:I 
toen deze ztch bij bet bekende loon- en 
prijs·debat in de Tweede Kamer keer
de tegen de afapraken luaaen f t!g"ering 
en n gerlng-sfractles. Oak juichen wij 
bet toe dat juiat " de· VVD de Kamer 
bijeen heeft Jaten roepen voor een de· 
bat over het polllU!le en jUBtitiiile optre
den in Amsterdam. 

Over een &antal andere r.aken iijn 
wij bezorgd. I.k wil s\echta enkele voor· 
beelden ult de recente tijd noemen. 
Waarom, :r:o a telde de onlangs a fgetre · 
den vlce-voon:llter van de JOVO drs. 
H. 0 . Schouten, en ik 11luit mij volledlg 
bl;I hem a.an, geen du!delljk afkeurend 
oordee\ van de VV()...Twe!de-K.amer· 
tract.le over de atralre9 Davo en Teixei
ra de Mattoa T Velen, ook ln de Kamer, 
hebben daarover bun afkeurlng uitge· 
aproken. De VVD llt!t het pijnlijk afwe· 
ten. Oat la , mede ge:rJen het odium van 
de Uberalen, te betreuren. 

Jullll de VVD moet nle ta aalaten dul· 
delijk a.an te tonen dat zij itch, zoals 
oud·minlater Korthala hel iei op 1lil Junl. 
primair heefl t e riehten op de have-nots, 
op de !l.wakken. 

Wu.rom ook heelt de VVO pas lijdens 
het Amaterdam·debat, bij monde van 
mr. Tox:opellll, deb afkeurend uilgela· 
ten over het lnhouden van 2 pct. van 
de vak&ntldoeslag van nlet~ ot niel· 
bona tide (atacnuwelljke . domme term) 
georganlfleerden 't Ook ten tijde va.n het 
Am11te rda.m-deba.t wa.s de za.11.k nog sub 
jud\ce, maar ir:lj apeelt a l vele weken. 

Bezinning nodig 
ff~T e'i::i=::~ti:~::l~lji~:~,~e:! 
been de b eer Knrthal8 geen nleuwe din· 
gen ge:r:egd. In de grond van de ir:aa't 
beelt hlj alleen de oude liber1t.le waar--

hedton ultt!enguet. Ma1tr der.e wanrhe
den waren en worden zo nu en d<tn op 
iodanlge wijze onder het ~tor va11 de 
bl!houdiucht bedolven, d11t een r\ 11 chtig-c 
schoonm aak nodig is, om ,;e weer llll.ll 
he l lie lll te breng-<in. 7.11lk e1rn sclMon
maak w11s he\ die rl•~ het':r l<orl lml 11 nri 
het congrc3 van df! J OVD h1 pr.iktijk 
hrac ht.' • 

Wlj iljn he t d 11armee i:-d1t>cl een3. 
mtu1.r doen ,.en s lUJI ver <ler. Hr.t komt 
he t hooMhe~tuur van d f! JOVD \•nor 
dat e r verh:rnrlcu hes\;u111 tu~J<e 11 ,. he t 
stor van de bP.houd>:ucht". ·1e i:.e1·ud1ten 
over een nieuwc parUJ. e 11 rl<"> vnkie
zlng3uit ~lag v1< n l jun\. 

In het1.elfde hoordarllkel ad•r~et he t 
.,A\genlCen Hami11\sblait": .,hel rechl 011 
ontplooiing vim de me1111e lij k~ persoon
lijl(heid m~g nlet hl'"l voor r ec ht 1-ijn van 
een m a te ri<lel 1! 11 sodaal bevfhl1·rechte 
r roep. maar moet voor iedereen gelden, 
ook voor de have-nots". Wlj gcloven 
dat de VVD r111. 111· te weinig voo1· gestrn
den heefl en o;t l"ljdt. De liher1tle 1iartij 
la te wei11ig de steun voor hen die In 
de kle m :r:itlen en de klappen krljgen. 

Ors. ICorlhal ~ was voor de oorlng j ll
r enlang voorzitter van de Bond vtan 
Jonge Llberalel\ , en na de oorlog een 
tt!t!r voor aana taande VVO·er. Hij weet 
uit eigen ervaring hoe gering de in
vloed va n de verdeeldii llbernlen voor 
de oorlog was. Ons JOVD·er3 hee~t hij 
In een briljante rede, dit! terecht m lie 
pus grote aandacht ve r kr eeg , 11lteen
eeiet welke wei: de l\beralen. oud en 
jong, zouden moeten gaan. A.an on~e be· 
eir.st!len iijn wlj het verpllcht juiat voor 
de verdrukten le s trijden, voor hun 
r eebten op le komen. Alleen a ls wij 
aan die verpllchtlng voldoeit. zo. l de 
VVD terechl bij ve r k ie:dng-en slem men
win.91 boeken. De kleier la nie t zo dom 
als vele poliUcl denken. Hij klest die 
partij waarvan hlj verwacht dat ie vnor 
hem s trijden wll. 

E en laats te citaa t uit het hoofdll rtikel 
tn het ,.Algemeen Hande\ioblad" van IS 
jun\: ,.Gnien de ova.ties die hem (dra. 
Kortha ls) ten deel iijn gevallen, denken 
de jonce libe r alen daar net zo over. 
Maar ook aan de oudere liberalei1 heeft 
de heer Korthlil!il dunkt ona, een grote 
dlen!it bewe:r:en." 

Ik ben er zeker van d11t ook onder 
de g-roep veronltusten, die van plau zijn 
et!n nl t! Uwe partij op le rlchhm. er velen 
zijn die e r netzooverdiinl1en, en die -
aill de VVD haar poli tlek in de richt ir1g 
Eoata door oud-minlster Korth11la gewe
:r:en ombuigt - ilch dan aok weer l»J 
de VVD thuls iouden voelen. 

Drs. Kortha ls heeft as n jonj;"e enoude
re libe rnlen, dat Is he t hoofd llei; tuur 
van de JOVD met het .,Algemeen Han· 
dt!l11bl.a d" van mening, een grole rlien>1l 
bewezen. 

Ala de VVD op hem een beroep :r:ou 
doen ;tlch weer voor het liberall1m1e le 
willer ln:r:etten, iou d!lt door ons blj7.on
der worden toege julcht. Hel hoofdbe
atuur , de partijrnad , en de a fd ellnf!en 
en centrales V!ln d e VVD z:u llen i1ch 
de komende mnanden moeten bednnen 
oo de stap11en die genomen moe te 11 wor· 
den. 

Ook het Llberaal Oemucrati11ch Cen
trum 18 11an iichzel t verplichl da.nraan 
een bljdrage le leveren . 

In het algemeen zou het beraad waar· 
op lk doel op zn breed m ogclijke basis 
moelen s taan. Er iouden da11 r blj ook 
moeten worden betrokken m em1en dte 
!eta blj t e dragen hebben , van wle be
kend la dat d j lillera.al denken, i nnder 
dat iij :r:lch In de liberale pa rllj hebben 
geexponeerd. 

Aan samenwerldng tuuen de ver11chil
lendt! liberale groeperingen in OOJI land 
be3taat jUl9t ml grote behoelte. De llll
menwerking tuasen de l\berale s luden· 
teI> en de JOVO Is de ufi:-elopen maau
den goed op gang gekomen. Ook over 
de contaete11 tusstm VVD en J ("IVD T.ijn 
wiJ verheugd. 

Pos ltleve en constn1c:tleve kl"iliek wll 
het hoofdbeatuur van de JOVO s teeds 
levereri. Wij i ijn d!il &!In de toekumst 
van het libera lisme verplicht. Oil a rtike l 
heelt daarbij, hopen wiJ, een bljdrage 
geleverd. 

Namens het hoofdUu tuur van de 
JOVD, 

H . WIEl~Er.., 
hi.ndelijk voon:iHer JOVD. 

Liberale 5tudenten 
eens met JOVD 

ffnl d 1t!i:C1 lijk,. l"'i;luur v .. n de 
fnde ntUn Vlln liheru.l" ~ludf'nhm
verenlgloi:~n In Ned11rl,.nd ver
kl»Mrt dnh vnllndti= &all le 11lull<".h 
l.iij du .. u,1111111: van de IOVIJ, a nal>< 
"~ deor,11 1 111~ 11,,. nltet•11,,..£., , d"u~ 
lu""r vounlUer ff. Wh•K.-1. 

N11.nm1 .. hd clall:"f<llikN (lu.;tuur, 
P. ZV.Vt<!Nn•; 1t<a•: N, 11r,... 

1965-1969 

De oproep van Wiegel om te komen tot een Liberaal Beraad (Vrijheid & Democratie, 24 juni 1966) 
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Liberale verdeeldheid 

roept Wiegel op 24 juni de VVD op zich 'te richten op de have-nots, de 
zwakken.' (6) Door een socialer beleid uit te stippelen zouden de verontrusten 
zich weer bij de VVD thuis kunnen voelen. In een brief laat Wiegel zijn 
medebestuurders enige tijd later weten dat Gruijters geen heil ziet in een 
gesprek en dat de nieuwe partij in augustus opgericht zal worden. Wiegel laat 
zijn oproep aan de VVD vergezeld gaan van een weldoordacht voorstel. Hij 
stelt voor een Liberaal Beraad te starten, waarin naast VVD en JOVD het 
LDC en de LSVN zitting zouden moeten hebben. Op 9 juli 1966 neemt het 
JOVD-bestuur hierover een besluit en schaart zich achter het voorstel van 
Wiegel. Gegeven de precaire situatie kan het VVD-Hoofdbestuur niet anders 
dan op de uitnodiging ingaan. Achter de schermen krijgt de JOVD bovendien 
steun van A. Fortanier-de Wit en - uiteraard - van H.A. Korthals. Op 15 juli 
komen Wiegel en Toxopeus in een langdurig telefoongesprek overeen met de 
beoogde partners van het Beraad op 2 augustus een eerste keer om de tafel 
te gaan zitten (7). Ofschoon de bedoeling van het beraad zou zijn de eenheid 
in de liberale beweging te herstellen, is het daarvoor al te laat. D'66 wordt 
spoedig geboren. Zo heeft ook de uit JOVD, VVD en LDC afkomstige Erwin 
Nypels zich inmiddels bij de groep aangesloten, terwijl zijn naam in juni nog 
op de groslijst van de VVD voor de kamerverkiezingen voorkwam. In 
perscentrum Nieuwspoort presenteert het Initiatiefcomite D'66 op 15 
september zijn Appel. Onder de 37 ondertekenaars van dat pamflet bevinden 
zich zes (oud-)JOVD-leden, naast Gruijters en Nypels zijn het de heren 
Heyting, Jongedijk, Koenen en Straatsma. Door een speling van het lot komt 
het Liberaal Beraad juist op die dag voor het eerst bijeen. Hans Wiegel, die 
in het najaar als JOVD-voorzitter wordt afgelost door Gerard van der Meer, 
wordt secretaris van het beraad. Ruim een week later zoekt (en vindt) de 
JOVD publiciteit met een persconferentie waar de in juni besproken 
beginselverklaring in haar definitieve vorm wordt gepresenteerd. 

Op 14 oktober is de nieuwe politieke partij een feit. Het LDC raakt 
hierdoor in korte tijd de helft van de leden kwijt. Nietternin blijft het Liberaal 
Beraad nog enige tijd bestaan en ook in 
een aantal gemeenten krijgt het initia
tief navolging. Zo leidt de onrust in de 
liberale farnilie tot de eerste stappen op 
weg naar formalisering van de banden 
tussen VVD en JOVD. De hemieuwde 
verdeeldheid onder de liberalen dwingt 
de JOVD na te denken over haar 
plaatsbepaling ten opzichte van VVD 
en D'66. Het zal nog enkele jaren 
duren voordat de discussie daarover 
(voorlopig) afgerond wordt. 

Ruim twee weken na de oprichting 
van D'66 komt in De Harmonie in 
Leeuwarden het JOVD-congres bijeen. 
De resoluties over Europese integratie 
en het bevolkingsvraagstuk worden 

Hans Wiegel overhandigt de voorzittershamer aan Gerard 
van der Meer. (Leeuwarden, 29 oktober 1966) 
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Erelid H.A. Korthals, rechts op de foto, woont op 29 oktober 
1966 in Leeuwarden ook het congres-feest bij. 

1965-1969 

vastgesteld en op zaterdagmiddag 
spreekt mevrouw A. Fortanier-de Wit. 
Scheidend voorzitter Wiegel heeft 
echter meer aandacht voor de actuele 
politiek en laat weten ongelukkig te 
zijn met de nieuwe partij . Bovendien 
neemt hij afstand van de staatkundige 
voorstellen uit de Resolutie Demostaat, 
die de Democraten zo hadden gei:nspi
reerd. Niet het geschreven, maar juist 
het ongeschreven staatsrecht zou opge
frist moeten worden. Zo zouden par
tijen al voor de verkiezingen duidelijk 
moeten maken met wie ze willen rege
ren. Zijn opvolger Gerard van der Meer 
is het niet met hem eens en kondigt al 
tijdens het congres aan de nieuwe partij 
open tegemoet te treden. Kort na het 
congres schrijft hij zijn mede-bestuurs

leden dat hij de rede van Wiegel te negatief vond, met name omdat veel 
JOVD-leden ' sympathie koesteren voor de nieuwe club' (8). 

Al op 19 november komt de algemene vergadering opnieuw bijeen. In het 
Zeister Jagershuis stelt de JOVD met het oog op de komende verkiezingen 
een eigen politiek program vast. 'Stemverheffing', zoals het programma is 
genaamd, heeft een progressief-liberale en onafhankelijke signatuur. Sommige 
congresgangers proberen weliswaar het hoofdbestuursvoorstel van tafel te 
krijgen en op onderdelen is de definitieve tekst gematigder, maar uiteindelijk 
stemt een ruime meerderheid voor 'Stemverheffing'. Daarmee heeft de JOVD 
voor het eerst een stuk dat, ondanks de beperkte omvang, gezien zou kunnen 
worden als een eigen politiek program. En dat uitgerekend op het moment dat 
twee min of meer liberale partijen aan de verkiezingen deelnemen. Het Vrije 
Volk geeft de elf stellingen van 'Stemverheffing' het etiket 'Elf over roze' 
mee. De hoofdredacteur van het VVD-partijorgaan 'Vrijheid en Democratie' , 
A.W. Abspoel, kan het niet laten de JOVD er streng op te wijzen dat een 
onafhankelijke opstelling niet gewenst is, vooral niet in verkiezingstijd. 
Vervolgens herinnert Abspoel de jongelieden fijntjes aan hun financiele 
ondersteuning. Het hoofdbestuur van de VVD distantieert zich weliswaar van 
de uitspraken van Abspoel, maar een gevoel van onbehagen blijft. Het is 
immers niet het eerste dreigement van VVD-zijde. In het Liberaal Beraad is 
de JOVD inmiddels in de positie beland dat ze aan de VVD heeft moeten 
beloven geen contacten met D'66 te onderhouden zolang het Beraad bijeen 
komt. 

Jaren later vraagt Gerard van der Meer zich in een artikel tegen deze 
achtergrond af of de JOVD ooit echt onafhankelijk is geweest (9). De 
oud-landelijk voorzitter van de JOVD (1966-1967) constateert dat politiek 
gezien een onafhankelijke positie van de JOVD onmogelijk werd gemaakt, 
doordat het hoofdbestuur van de VVD gesprekken met D'66 wist te 
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blokkeren. Financiele afhankelijkheid, lange tijd een heet hangijzer, hoefde 
trouwens geen beletsel te vormen bij de totstandkoming van een politiek 
oordeel, aldus Van der Meer. Anderzijds ziet hij geen fundamentele 
verschillen in opvattingen tussen VVD en JOVD, maar alleen nuance-verschil
len, die voortkomen uit een verschil in uitwerking van dezelfde principes. 

Op het punt van de financiele afhankelijkheid is ook 1967 een belangrijk 
jaar. De NPJCR ontvangt een rijkssubsidie voor activiteiten op het gebied van 
het politiek jongerenwerk. Met dit oogmerk was de raad, voorheen PJCR, in 
1965 al omgevormd tot de Stichting NPJCR, met volledige rechtspersoon
lijkheid. Een belangrijke activiteit blijft de organisatie van het Nationaal 
Jongerenparlement. Indirect profiteren de aangesloten organisaties van de 
subsidie. Met deze voet tussen de subsidie-deur is de basis gelegd voor 
rechtstreekse subsidiering van politieke jongerenorganisaties. Het NPJCR
bestuur start dan ook vrij snel met een lobby om dat te bewerkstelligen. De 
NPJCR is echter ook op andere terreinen aktief. Naast de eigen projekten 
gericht op jongeren is de raad onder meer ook betrokken bij de door S.W. 
Couwenberg gei:nitieerde oprichting van het Nederlands Centrum voor 
Democratische Burgerschapsvorrning (NCDB). Oud JOVD-bestuurder Maarten 
Lekkerkerker heeft namens de NPJCR enige tijd zitting in het NCDB-bestuur 
(10). 

De Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats op 15 februari . D'66 haalt 
zeven zetels, wa:armee Erwin Nypels in de kamer komt. Nietternin doet ook 
de VVD het niet slecht; er wordt zelfs een zetel winst geboekt. Ruim twee 
weken later congresseert het LDC in het Kurhaus. Fred van Bremen, vorig 
jaar teruggetreden uit het JOVD-bestuur, volgt daar Nordlohne op als 
voorzitter. De positie van het LDC is door het succes van D'66 uiteraard niet 
verbeterd. Veel voormalige LDC-leden zijn lid van of hebben gestemd op 
D'66. Eenzelfde situatie doet zich in de JOVD voor, maar dan onder de 
huidige leden. Een van hen is Rob Marcuse, hoofdredacteur van de Driemas
ter. Tijdens het JOVD-congres op 11 februari hangt hem een motie van 
wantrouwen boven het hoofd, omdat zijn blad te zeer naar D'66 neigt. Hij 
belooft beterschap en mag blijven. 

Ook voor afdelingen wordt de positionering ten opzichte van VVD en D'66 
een probleem. In plaatselijke contactraden en in het jongerenparlement worden 
de jongerenorganisaties als verlengstuk van politieke partijen beschouwd. 
Verschillende afdelingen stellen daarom voor om op dergelijke bijeenkomsten 
de JOVD-delegaties op te splitsen in groepen VVD- en D'66-sympathisanten. 
Dit leidt tot een HB-oproep in april 1967 aan de afdelingen om steeds als 
'JOVD' te blijven opereren. In enkele gevallen dreigt zelfs een scheuring. In 
het district Centrum gaan stemmen op om de JOVD te verlaten en aansluiting 
bij de VVD te zoeken. De in hoofdbestuurskringen minder populaire Johan 
Meyer geeft leiding aan de revolte. Er ontstaat ruzie, hier en daar treden wat 
bestuurders af en alles blijft bij het oude (11). Ondanks alle tumult is de flirt 
met D'66 niet meer dan stille aanbidding. De jonge partij toont ondanks 
herhaalde liefdesblijken geen enkele belangstelling voor contacten met de 
JOVD. Gerard van der Meer beklaagt zich hierover bij Erwin Nypels, die 
weliswaar voorstander van contacten is, maar uitlegt dat de partij het 'erg 
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,.JOVD- STEMVERHEFFING 

PAST BIJ 0'66'' 

V: He rman, Jij was een van de inilia
tlefnemers va n Democraten '66. 
Waarom? 

A: Omdat lk grote behoefle had aa n 
cen partij me t een program en een 
s truc tuur waar ik mij w~I volle
dig achier zou kunn e n stell e n. 
Mljn be"Lware n legen de VVD ge l
de n niet zozee r he t beglnselpro
gramma, want dat Is ruim genoeg 
o m er bijna alle kant en mee op te 
kunnen. N ee, het zljn juisl enkele 
punlen van praklische poliliek en 
vooral ht!: oplreden en de menla
llt eit van me nsen als Van Riel, 
Toxopeus en Geertsema, die mlj 
'lO volkomen van de VVD afg e
houden hebbe n. De houdlng van 
Toxopeus In de kwes lle -Gruylers 
was tensloll e de druppel die voor 
mlj de emmer deed ove rlopen. Met 
een man a ls Korthals aan het 
VVO-roer w as bet ande rs gelopenl 

V: ls h el niel be ter om blnnen de be· 
s taande partljen naar ve rnleuwlng 
le streven, In plaals van een nleu· 
we parllj op le rJchh:nJ 

A: Jk hoe f je dan a lleen maar le wlj · 
i.e n op de geschiedenis van h e l 
Llbe raal De mocratisch Cen lrum . 
Onder Rocthof leek hc l eindelijk 

I 
I 

le k o me n lo t een bunde ling van 
progressieve krachten In de VVD. 
Ook onder Nordlohne leek hel in 
he l begin nog wel goed le gaan, 
lees zijn brochure .,Nieuwe We· 
gen" er maar eens op na. Maar 
daarna heefl he l LDC :li cb In e en 
dod elijke om a rming laltm slullen 
doo r d e VVD· lop en is bet gewor· 
de n lot een debaling·club, waar 
nlel veel meer ullkomt. 
En afgezien daarvan, om binnen 
een parllj le opere ren, moet je Je 
er thuls kunnen voelen. En als lk 
Toxopeus glashard In een polilie· 
ke lv·ulli.end.lng boor beweren, 
dat Itel aan le der al genoeg be· 
kend ls dal de VVD zlch steeds 
heefl lngezet voo r de laagslbelaal· 
den, word lk besllst krlegel. En 
wee l lk, dal Jk nlel met deze man 
zal kunnen samen werken in eeo 
parllj. Een eersle vere ls le In d e 
pollli ek is eerlijkheid, ook al zou 
hel e lectoraal nlel voordellg zljn , 

V: En dan Is er n og bet argument van 
de s plinterparllj . 

A: Ja, dal gepraal van .,slull de rijen" 
en ,.liberale eenheid" wll bier en 
daar nog wet eens indruk maken. 
Maar er kan ulct van je verlangd 

H';u1 ,,, 
I 
I 

.,.,...._,,.I 
van allc mogelijkhcdcn voor ccn sporticvc en 

I onbezorgde vakantic . Onbezorgd, orndat zij 
bij onzc Reisafdeling d e benodigde reisd c-

I 
I 
I 
I 

1 
viezen aankochtcn, ccn reisbagage- en onge· 
vallenvcrzekering slo ten en voor het vc ilig 
opbergcn va n hun waardepapieren en kost-1 baa<hedcn gcbnoik maaktcn van onzc safe. 

I I Dok voor U: de HBU I I 

i.:OLLANDSCHE BANK-UNIE N:Jv. 
AMSTEflOAM - OEN HAAG - flOTIERDAM -----

wordcn, dal j t! me t een a uto mee· 
rijdl llie cen h t!e l ande re richling 
uitgaat. Dovendlen, een parlij die 
In een minimum van lijd UOO !eden 
tell , te r w ijl zlch da gelijks m eer le
den me lden , is natuurlijk nlet l.O· 

maa r een spllnlt!rpartlj. 0 '66 is 
t!en serleuze bedreiging voor de 
bes taande parlijen en zo wordt hel 
ook b egrepen. lk ben er van over· 
luigd da t de Democrillen '66 over 
ruim 4 jaar mecr kamcrzet els zul· 
Jen he bben dan bijvoorbetild de 
VVD. Je dere pa rllj m oet nu een
maal klein beginnen en lijd heb
ben om le groe ien. · -

V: Hoe vlnd je d e bouding van de 
JOVDl 

A: De ulls praak van Gerard van der 
Meer op hel jaa rcongres In leeu· 
warden, dal d t! JOVD :dch legen· 
over D '66 precles zo zal ops lcllen 
als tegenover d e VVD, dt!ed hee l 
prelllg aan. Maar daar hc e it onze 
voon.ltler in d <J praklljk nog niel 
veel van lalen blljken. Tljdt!ns he l 
lele v is le·vraaggesprek tussen po
lillcke jonge ren·voori.ille rs en Van 
Mierlo en Gruljl e rs van D' 66 op 
27 december ll e l Gerard van dcr 
Mee1 zic h hc l Qt!makkeliJks l voor 
bl~ I karrclje spannen Vil li de l.lc 
sllsl niet neulrnle Perry lloogen· 
dijk en zelle zlch duldt!lijk hcl 
sterkst af legen 0 '66. lk v lnd hel 
anders we l opmerkelijk, dal de 
Slcmverhefiing van de JOVD zon· 
der mt!er pasl in het D '66·pro· 
gram. 

V: Op h e l congres van D '66 ging hel 
zeer de mocralh;ch toe: alle leden, 
die hel congres bezocblen, kon· 
den zonder m eer m eestermen. 
Maat zal dll ove r bijvoo rbee ld 4 
jaar nog zo zljn geregeld? 

A : Ik gc loof dal dil zo moet blijven, 
a.I zal dll nicl gemakkelijk zljn als 
de parlij slerk zal groe ien. Op 
deze manier hebben de led en een 
maxlmale invloed op hel program 
en op de samenstelling van de 
kandlda le nlijsl . Zodra t!r alleen 
yewerkl wordl met aide llngsaige· 
vaardlgden Is die lnvloed veel ge· 
ringer, en wordt eeo zekere slar
heid In de hand gcwerkl. Op bet 
JOVO-congres In Dalfsen he h lk 
een afgevaardlgde gezlen, die blj 
ledere stemming eerst op haar 
briefje keek w a l ze moes l slem· 
men, ook al waren er n og zu lke 
vurlge pleidoolen gehouden. Mls
schlen is een mengvorm van beide 
systemen het bes te. 

V: Wal zie je als zeer belangrijke 
programmapunten van D '661 

A: In de eerste plaa ts ons slandpun l 
lnzake de rijksstudieloelagen. Wlj 
slellen dat de flnanclele posilie 
van de ouders geen rol m a g spe
len blj hel bele ld en dal ledere 
aankomende student, die a an de 
verelsle vooropleldlngselsen vol· 
doel, gedurende circa twee jaar 

Een van de omstreden artikelen van Rob Marcuse in De Driemaster 
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ecn ullk e ring mot!l krijgc n. l>ila r
na wordl 11•1s 9 1.! kcke n nilar rnsul
lillen llll maillschappc lijkc IJchoeftc. 
IJ.111 de tlemo i.:ra li se ring v.m hcl 
bcdrijfslt!ve n. \Vij s taan ccn 1u~r

soneelsraad vuor m e t m ccr bc
Yoegdht!dcn en mog elijkhcd en diln 
de nu bekentle ondcrncminysraild. 
Wij willcu n a lu urlljk nicl, d il l , l.lij 
wijze va n spre kcn, de 11ortle r op 
de stoel v an de dlrck lie ga a t z it. 
len. Maar in de mccstc l.Je tlrljven 
is dt! gang van "lil ken volko men 
o ndemocralisch. Verbclerlng Is 
h<1rd nodig, al mo et je er natuur
lijk allljd op lctt e n nit!I le hiird 
door le draven. 
Ook een belilngrijk punt i.ljn de 
vrijhei dsrecb le n, die een zee r ult· 
gebreld o ndcnle t!I vorme n van 
ons program. \VIJ wlllen dat ecu 
mcnings uUing, in wc lke vo rm dan 
ook, vrij moct zljn van voo raJ. 
gaand e locslemming va n de over· 
hcid. Als er t!Cn Jlunl Is t\.11 d1• 
lihera;il mucl aa ns prcken dau is 
hcl dit we l. 

V: flo e s la je lcgenover hcl punl v.1n 
erkcnnl11y van de DDIH 

A: Ov o: r dil punl , d.it uu k in 1lc S lt~m

ve rhe fling van d e .IOVD is le vln· 
den, l.11:s lau l cl~ll l11 ~c lj1..• ln:!JriJIS· 
verw.irrin11 . Kijk t:cns !lier, de UDR 
Is er, en 9ecn zluniu mens ".1.,il de 
gren zen Vil n di e DUR willc11 vc r· 
andc re n. Haar nic l e rkennen ls in 
wezen gewo on vcrs lopperljc s pc· 
Jen. Bo vcndicn be tckcnl erkt!n nen 
natuurll jk nicl da l je hel n!uimc 
goedk e urt . De N cd e rlandse rc gc· 
ring Is loc h ook gccn voursla11dcr 
van de JHllilick \1<1n Sp.111j1~, Por
tugal of Zuid-AfrikuJ 

V; Welke regeringscomhinalie z ie. jc 
als de meesl id ea leJ 

A: Voor de koml!nde 4 jaar in ieder 
gcval l!en zonder KVP. 

V : Wal zi e jt! als de belanyrljksle 
lailk van D '66 in de Kamer, ook 
a ls het een klein e lraklie zo u "LljnJ 

A: Wlj zullen moeten proberen le ko· 
men lot een ombuiging van de po· 
lilieke menlalileil e n de anderen 
dwlngcn lot een t!e rllj ke en dulde· 
lijke po lillt!ke slelllng name. Oni.e 
lnvloed za l, hoe kleln de lraklle 
ook Is, onevenredig grool i.ljn. Dal 
Is zlj trouwens nu al: de me cste 
punten, die wij naar voren bebben 
gebracht zijn unde rwcrp van dis· 
cussie in veel parlijt!n. Grote in· 
druk vooral m aakl bet feil dat wij 
zo'n aanlrekkingskracht uil oele
nen op de jongc ren. Wij i.ljn een 
jonge partij: de et!rsle 6 zljn ge
middeld nog geen 35 jaar oudl Ecn 
jeugdige kandidaluur als die va n 
Hans Wiege l, die In de VVD zo'n 
opzien heefl gebaard, zou blJ ons 
helemaal nlel zo opvallen. Ik hen 
er lrouwens van overtuigd dal zljn 
kandidatuur recblslreeks een ge· 
volg Is van het oplreden van D '66. 

R. M. MARCUSE 
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druk heeft' (12). In feite was het natuurlijk nai:ef te veronderstellen dat D'66 
warm zou lopen voor gesprekken of zelfs samenwerking met de JOVD. 
Voorzover de partij belangstelling had voor samenwerking met bestaande 
politieke groeperingen, werd voomamelijk naar links gekeken. Bovendien had 
D'66 meer belangstelling voor de 'echte politiek' . 

In confessionele hoek komt het partijlandschap ook in beweging. Binnen 
de christelijke partijen groeit de bezorgdheid over de slinkende aanhang. Bij 
de verkiezingen zijn de drie partijen 7 van hun 76 zetels kwijt geraakt, 
waarmee het drietal definitief onder de meerderheidsgrens zakt. Op 3 april 
kondigen de jongerenorganisaties van CHU, ARP en KVP aan nauwer te gaan 
samenwerken. De JOVD haalt veel publiciteit door zich tegenstander van die 
samenwerking te tonen, omdat in haar ogen partijvorming op confessionele 
grondslag achterhaald is, zoals ooit al uitgesproken in de resolutie religie & 
politiek. 

Op de algemene vergadering van oktober 1967 in het Amersfoortse Evert 
Kupersoord leidt de verhouding JOVD-D'66 tot een rel van betekenis. Johan 
Meyer dient namens de afdeling Utrecht een motie tegen de redactie van de 
Driemaster in, die in zijn ogen nog altijd te positief over D'66 schrijft. De 
motie wordt aanvaard met 41 stemmen 
voor en 31 tegen. Het hoofdbestuur 
voert de motie niet uit, maar de redac
tie neemt vervolgens zelf het onvermij
delijke besluit terug te treden. Vrij 
Nederland-verslaggever M. van Ame
rongen is een van de toeschouwers en 
trekt in zijn verslag de conclusie dat de 
JOVD niet langer onafhankelijk is en . •Ji i 
feitelijk omgevormd is tot de JO'VVD' . i~if ( 
(13). Toch krijgt de JOVD op dit con- ) :'%if 
gres opnieuw een D'66-sympathisant 
als voorzitter; Henk Bosma volgt 
Gerard van der Meer op. Bosma wil 
een scheiding in de VVD tussen con
servatieven en liberalen bewerkstel
ligen. Hij pleit dan ook voor een con
centratie van D'66, PPR, een groot deel 
van de PvdA en een deel van de VVD. 

Henk Bosma 

In februari 1968 is het weer tijd voor een aantal reorganisatievoorstellen. 
Besloten wordt het systeem van contributieheffing te wijzigen. Hoewel als 
voorheen contante betaling mogelijk blijft, worden afdelingspenningmeesters 
verplicht deze bedragen af te dragen aan de landelijk penningmeester, die 
vervolgens regelmatig afdrachten terugstort. Belangrijker is echter dat voor 
bepaling van het aantal stemmen van de afdelingen op het congres niet langer 
alle leden meetellen, maar alleen uitgegaan zal worden van die leden die hun 
contributie betaald hebben. De maatregel is uiteraard bedoeld om de 
betalingsdiscipline te verbeteren. De achilleshiel van de adrninistratie blijft 
echter de grote rol die de afdelingen daarin spelen. Voor een belangrijk deel 
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van de gegevens en contributiegelden blijft het hoofdbestuur afhankelijk van 
de welwillendheid van de afdelingsbesturen. 

Het junicongres in Dalfsen biedt vrijdag een debat tussen C. Egas (PvdA) 
en A. Geurtsen (VVD), een eerste bespreking van het JOVD-Minimumpro
gramma en de vaststelling van de resolutie consumenten. Verder constateert 
het congres met ongenoegen <lat het Liberaal Beraad nog altijd geen concrete 
resultaten heeft opgeleverd en spoort het hoofdbestuur aan 'al het mogelijke 
te doen' om wel iets te bereiken. Het (tweede) rapport van het Liberaal 
Beraad laat echter tot het voorjaar van 1969 op zich wachten. Tot die tijd 
neemt de kritiek op het hoofdbestuur en met name voorzitter Henk Bosma 
alleen maar toe. In de Driemaster wordt hij zelfs beschuldigd van 'subversieve 
acties ' . 

Twee maanden later, op 13 augustus, is er droefenis van geheel andere 
aard. Erevoorzitter P.J. Oud overlijdt. Te zijner nagedachtenis citeert Henk 
Bosma nog een keer de zo lovende woorden die Oud ooit over de JOVD 
sprak. 'In het liberale uurwerk is de VVD de regulator, zonder welke het 
uurwerk onregelmatig zou !open, maar de JOVD is de veer, zonder welke het 
uurwerk helemaal niet zou lopen.' (14) Of de deelnemers aan het Liberaal 
Beraad dezelfde hoogachting voor de JOVD hebben mag betwijfeld worden. 

Zoals altijd gaat het politieke leven echter verder en start het nieuwe 
JOVD-seizoen, met een kaderdag over het zogenaamde Minimumprogramma 
in aanwezigheid van H.J.L. Vonhoff (VVD) en B. Schwarz (D'66). De laatste 
ziet, hoe kan het ook anders, sterke overeenkomsten tussen de standpunten 
van JOVD en D'66 en spreekt zich uit voor nauwere betrekkingen. Het blijft 
bij woorden. 

De discussie over het Minimumprogramma wordt voortgezet - maar nog 
niet afgerond - tijdens de algemene vergadering die in november in Nijmegen 
plaatsvindt. Ook is daar een eerste discussie over de resolutie met de 
eigentijdse naam 'sex en politiek', de discussie over het bevolkingsvraagstuk 
in een nieuw jasje. Politiek schouwspel is er in de persoon van H.V. van 
Someren-Downer, die spreekt over de jongeren van de jaren zestig, de 
ongeschiktheid van TV als politiek communicatierniddel en de onverenigbaar
heid van VVD, PvdA en D'66. 

Het is in deze periode <lat D'66-stemmer Elco Brinkman enige tijd lid van 
de JOVD afdeling Amsterdam is. Tussen het najaar van 1968 en eind 1969 
is hij onder meer actief betrokken bij het afdelingsblad en is hij comrnissie
voorzitter. In maart 1969 verschijnt zijn naam bovendien op de lijst van 20 
JOVD-afgevaardigden naar het Nationaal Jongerenparlement. De naam is later 
doorgestreept. Bij zijn vertrek uit de JOVD beklaagt hij zich over de te weinig 
serieuze politieke discussie (15). 

Ook is 1968 het jaar waarin naast de wereldwijde WFLRY een Europese 
federatie van liberale jongerenorganisaties wordt opgericht onder de naam 
EFLRY. In tegenstelling tot de in de jaren vijftig opgerichte en nog altijd 
bestaande JEL, beperkt EFLRY zich niet tot de EEG-landen. Scandinavische 
organisaties spelen in EFLRY een belangrijke rol, soms tot ongenoegen van 
de JOVD. Omdat de lidorganisaties van WFLRY en EFLRY voor een groot 
deel dezelfde zijn, worden veel activiteiten gecombineerd. 
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.:Vryheia en ':Democratie 

Beste Joke , hogelijk gewaardeerd Bestuur , 

15 augustus 1969 

Bestuur JOVDA , 
Joke Nieubuurt • 
V~n Baerlestraat 120 heel hoog , 
Amsterdam.-

Mijn onderbewustzijn heeft enige tijd geleden jullie een besluitenlijst van 
de JOLI - redactievergadering toegezegd,Mijn bewustzijn daarentegen zag 
Arthur E.,jullie vriendje,ijverig het besprokene puntig en correct note
ren op een achier blanco velletje op gron.d waarvan eerdergenoemd bewust-
11.i~n zich beperkte tot het noteren van enige cijfers die ik jullie pen
ningenman deed toekomen. 
Een geheugensteuntje voor Arthur : ogt. zou nieuwe redactieleden alshans 
kandidaten aanschrijven (zie copieen bij jullie president dan wel t.z.t. 
bij m.ij) , adverteerders zoeken en begroting toesturen ea druk.k:erijen op
bellen. i.v.m. kaft.Daarnaast zouden enige anderen nog wat administratief 
werk verrichten onder het toe- en alziend oog van de Pl'T die mij , zoals 
bekend , op zulk een beestachtige wijze van mijn balkon en uit ook m.ijn zon 
sleurde om zegeltjes te komen plakken aan het andere eind van de wereld. 
Dat was het zo ongeveer.Het grootste gedeelte van het werk is verricht 
doch heeft een nog niet zo positief resultaat opgeleverd.De 19e is er 
een redactievergadering bij Hans Frielinck om een en ander te bespreken. 
Ook wat betreft de Oude Herberg zal ik dinsdag overleg plegen met mijn 
kornuiten.Eigener beweging trachtte ik eerder deze week deze Herberg te 
strikken,1JVoor een advertentie maar ik kon geen telefoonnummer vinden. 
Tien minuten later belt ene Arthur N. , jullie en mijn vriendje , mij op 
met o . m. de mededeling dat jullie contact hadden gehad met ene Pronk. 
Zeer plezierig maar spiitig is het wel dat ik da.arover niet tijdig was in
gelicht.Gelukkig was mijn telefoonboek onvolledig.Voor het overige gaf die 
Arthur E. geen reden tot bezorgdheid. 
Wel zorg baren de problemen ro:od de kaften en de samenstelling van de 
nieuwe redactie.Tot op heden reageerde slechts T.Schalke (positief).Kunnen 
Roel L. en ik de 19e samen de NVSH~advertentie met een loupe bezien ·7 
De tweede september hopen wij opvolgers gevo:oden te hebben.Eind deze maand 
komt de nieuwe JOLI uit.Wil snel gegevens opsturen. 
Dag allen ! 

PS. Joke,mijn gelukwensen 
alsnog met je verjaardag 

; en mijn verontsc~digin-
gen voor de afwezigheid.Die plakkende dispuutsgenoten over dispuut uizen 
en het kantoorwerk op de vroege morgen toch ! Neem je het me niet alijk? 

___; 
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Het lustrumjaar 1969 start met een congres in kasteel Bouvigne in Breda, 
waar de resolutie sex & politiek en het Minimumprogramma worden 
vastgesteld en de voorbespreking van een resolutie over grondpolitiek 
plaatsvindt. Meer aandacht zal dit jaar echter uitgaan naar de relatie met de 
VVD. De JOVD dreigt tussen wal en schip te raken. Nog altijd wordt vanuit 
de VVD met argusogen gekeken naar dat met D'66 sympathiserende clubje, 
terwijl van echte contacten met die partij geen sprake is. Een dramatische 
daling van het ledental tekent zich af. Op 17 mei 1969 bespreekt de 
verenigingsraad in Amersfoort met 11 aanwezigen een notitie van voorzitter 
Bosma over de 'plaatsbepaling van de JOVD'. Zijn inzet is erkenning van de 
banden met de VVD en het aanvaarden van subsidies. Kritisch is onder meer 
de traditioneel linkse afdeling Amsterdam, die zich tegenstander toont van alle 
pogingen de banden tussen VVD en JOVD te versterken. 

Op de zogenaamde zomerkonferentie, het junicongres dat als altijd in de 
Vechtstroom in Dalfsen gehouden wordt, wordt een volgende stap gezet. Het 
hoofdbestuur wordt gemachtigd met de VVD te gaan onderhandelen over 
nauwere banden. Op vrijdagavond is er een debat tussen Jae. Huyser 
(Christelijk-Historische Jongeren Organisatie - CHJO) en Relus ter Beek, 
voormalig voorzitter van de Federatie van Jongeren Groepen in de PvdA 
(FJG). De zaterdag en zondag worden voor een groot deel besteed aan de 
vaststelling van de resolutie over grondpolitiek en de voorbespreking van 
resoluties over hoger onderwijs en mens & samenleving. 

Eind 1969 treedt de lang verwachte, en voor het overleven van de JOVD 
noodzakelijke kentering op in de verstandhouding tussen JOVD en VVD. Op 
31 oktober van dat jaar wordt in Vrijheid en Democratie melding gemaakt van 
het voornemen van de besturen van VVD en JOVD om te komen tot nauwere 
samenwerking. Het initiatief is uitgegaan van het hoofdbestuur van de JOVD, 
na machtiging daartoe door de algemene vergadering. 'Het hoofdbestuur van 
de JOVD is tot de overtuiging gekomen dat de huidige positie van de JOVD 
niet meer voldoet. Jongeren hebben in het algemeen we! belangstelling voor 
de politiek maar tegenwoordig wensen zij dat die belangstelling ook kan 
worden omgezet in een zekere invloed. Hiervoor is het nodig dat er relaties 
bestaan met een politieke partij. Gezien de samenstelling van het ledenbestand 
van de JOVD is de VVD de aangewezen partij. Het is genoegzaam bekend 
dat de JOVD nogal eens van mening verschilt met de VVD. Deze menings
verschillen echter hebben niet als oorzaak een verschillend principieel 
uitgangspunt, maar een verschillende uitwerking daarvan op sommige punten. ' 
In praktijk zou de samenwerking moeten betekenen dat de voorzitter en 
secretaris van de JOVD, alsmede hun plaatsvervangers, lid moeten zijn van 
de VVD. De VVD op haar beurt zou de JOVD-top dan formeel toelaten tot 
de partijraad en partijcommissies. Hoe mooi het toeval soms kan zijn, 
illustreert een gebeurtenis in het Haagse. Terwijl JOVD en VVD toenadering 
zoeken, komt oud-voorzitter Roethof door het vertrek van een kamerlid in 
oktober in de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Het speelt overigens geen 
rol in de discussie. 

Kort daarop, op 8 en 9 november, komt het JOVD-congres in Emmen 
bijeen. Het gezamenlijke VVD-JOVD-voorstel blijkt niet op een meerderheid 
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te kunnen rekenen. Omdat tijdens de vergadering ook het 20-jarig bestaan 
wordt gevierd, treden vier oud-voorzitters (waaronder kamerlid Wiegel) in een 
forum op. Een congresganger vraagt het viertal een reactie op de HB
voorstellen. Vrijwel zonder reserves pleiten ze tegen het voorstel. Een anti
VVD-sfeer groeit en er wordt met portefeuilles gezwaaid. Niettemin overleeft 
het bestuur het congres en wordt een formulering gevonden die voor een 
meerderheid van het congres en het hoofdbestuur aanvaardbaar is. 'De JOVD 
is en blijft een onafhankelijke liberale jongerenorganisatie, die zich vooral 
richt op de VVD, zonder dat dit contacten met andere politieke en maatschap
pelijke organisaties uitsluit.' (16) Er hangt een Hollandse compromissengeur 
in de Emmer vergaderzaal. Niet onbelangrijk is zonder twijfel ook het 
aantreden van een nieuwe voorzitter. Scheidend voorzitter Henk Bosma was 
openlijk D'66-sympathisant. Aantredend voorzitter Dick Dees meldt al voor 
de vergadering dat hij de verhouding met de VVD wil verdiepen. Jan Kees 
Wiebenga treedt tijdens het congres aan als vice-voorzitter politiek. 

Met de congresuitspraak in Emmen is de JOVD teruggekeerd in de 
moederschoot. Vanaf dit moment geldt dat de JOVD onafhankelijk is, in het 
bijzonder van de VVD. Ook binnen de VVD loopt de richtingenstrijd op zijn 
laatste benen. De nieuwe partijvoorzitter, H.V. van Someren-Downer, verzet 
zich met succes tegen de interne oppositie, in het bijzonder tegen het LDC. 
Dit rebellenclubje voert weliswaar nog overleg met vernieuwers binnen de 
KVP en met !eden van D'66, maar het is niet meer wat het geweest is. Een 
poging om het LDC op te heffen mislukt, omdat de benodigde gekwalifi
ceerde meerderheid niet wordt gehaald. Formeel zal het LDC ook later 
overigens nooit opgeheven worden. Met een gerust hart maakt de VVD zich 
op voor de verkiezingen van 1971. Voor de JOVD zijn de betere tijden nog 
niet aangebroken. Het ledental blijft onverminderd dalen. 
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5 Verval en politiek tumult 

Twee VVI)' ers 
naar D'66 

tV1m on~I' rorrupondrut ) 
DEN UAAG. 3 Jan: - De heren H. 

BO:im• en G. vn d<'r M .. ei zijn uit d" 
VVO il"5UPI, omdat zlj "an d<·zr par
Uj :ie .. n Pchte b1jdrt~t' tut d e 11artij po 
lltieke vemieuwin1 verwacht.en . He l 

~;;~"~j lb~;=~~.d~~~l";~~·~1~nk1~~t~"~~i~ 
enkde Jiberale ur.iani~.:llic."s. ~ h' rcn 
Bo~tn ~ en · Van der Meer l':ljn lid \'~n 
de r..dactle' van De 01·iemn~ttr, hrt 
bl ~ tl 1·:in. de formec• I onirlhankclijke 
lil.or rn l1: jo111tn·nw~:mi,at! e .JOVD. 
H~d··n iJJo 1.0e1e1redc·n tot D'f,6. 

De Volkskrant, 
3 januari 1970. 

Rond de jaarwisseling melden verschillende kranten dat Henk Bosma en 
Gerard van der Meer, beiden lid van de Driemasterredactie en oud-JOVD
voorzitter, de VVD hebben verlaten en lid geworden zijn van D'66 (1). Deze 
publieke bekering wordt hen door velen kwalijk genomen. Ruim twintig jaar 
na dato zegt voormalig voorzitter van het district Noord Jan Evenhuis het als 
volgt: 'Oud JOVD-voorzitters als Henk Bosma en Gerard van der Meer 
werden toen publiekelijk lid van D'66. Voor de JOVD was dat geen goede 
zaak. Vele leden zegden hun lidmaatschap op. Op het dieptepunt hield de 
JOVD slechts 300 leden over.' (2) Ofschoon hij de verbanden wat al te 
makkelijk legt en het dramatisch lage ledental vermoedelijk overdrijft, is het 
sentiment duidelijk. 
De JOVD gaat de jaren zeventig verdeeld binnen. Ondanks het bereikte 

compromis blijven verschillende stromingen bestaan en wordt de politieke 
koers niet radicaal gewijzigd. In het op 12 december 1970 vastgestelde 
Politiek Kem Prograrnma (PKP) 1971-1975 van de JOVD wordt de sympathie 
met belangrijke standpunten van D'66 opnieuw duidelijk. Het PKP heeft 
aanmerkelijk meer om het lijf dan het destijds omstreden stuk 'Stemverhef
fing' uit 1966 en mag dan ook met meer recht het eerste politieke programma 
van de JOVD genoemd worden. Gepleit wordt voor een sterke beperking van 
de rol van de Eerste Kamer, voor versterking van inspraak en voor democrati
sche planning. Nieuw is het pleidooi voor de feitelijke benoeming van de 
Minister-President door de Tweede Kamer en de passage: 'Stembusakkoorden 
zijn ter bevordering van de politieke duidelijkheid onontbeerlijk. Ze moeten 
de aanzet vormen tot een krachtige reorganisatie van het politieke bestel. ' (3). 
Ook spreekt het stuk van 'een meer rechtvaardige welvaartsverdeling'. Het 
stuk begint echter met een uitvoerig hoofdstuk over buitenlandse politiek, 
waarin de erkenning van de DDR, opname van China in de Veiligheidsraad 
en opheffing van de tegen Cuba gerichte boycot de opvallendste JOVD-eisen 
aan de rest van de wereld zijn. Ook taalkundig doorstaat de JOVD de 
progressiviteits-toets, de letter c is bijna konsekwent voor de k ingeruild. Met 
het PKP kiest de JOVD op vrijwel alle terreinen duidelijk positie ter linker 
zijde van de VVD, waar het politiek gezien steeds drukker begint te worden. 

De op 4 april 1970 opgerichte PvdA-afsplitsing DS '70 nestelt zich naast 
D'66 ook in de sociaal-liberale ruimte tussen PvdA en VVD. De nieuwe partij 
komt na de verkiezingen van april 1971 meteen met maar liefst acht zetels in 
de Kamer en treedt toe tot het kabinet Biesheuvel, waaraan ook de VVD 
deelneemt, ondanks een verlies van een zetel. W.J. Geertsema wordt minister 
van Binnenlandse Zaken en de nieuwe fractievoorzitter heet Hans Wiegel; hij 
heeft vier dagen voor zijn benoeming zijn dertigste verjaardag gevierd. 
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Inmiddels hebben Dick Dees en Jan Kees Wiebenga het bestuur tijdens het 
wintercongres in Soesterberg (februari 1971) verlaten. Wiebenga is dan al een 
tijdje lid van de gemeenteraad in Leiden en wordt in 1973 in Eelde de jongste 
burgemeester van Nederland. Bovendien is hij tot januari 1973 voorzitter van 
WFLRY. Dees wordt in 1972 lid van de Tweede Kamer. De nieuwe voorzitter 
van de JOVD is Damien van Wees. 

Kort voor het congres in Ede (febru-

jong 

modern liberaal 

ari 1972) ondertekent het hoofdbestuur 
een verklaring van het Comite Jongeren 
voor Vietnam, dat vooral uit linkse 
organisaties bestaat. Daarmee lijkt het 
bestuur de grenzen van de speelruimte 
ter linkerzijde bereikt te hebben. De 
vergadering distantieert zich van de 
verklaring. Het bestuur belooft zich 
terug te trekken uit het comite en uit de 
eveneens te links bevonden Europese 
Veiligheid Conferentie. Verder gebeu
ren er weinig ongelukken. Het congres 
spreekt zich uit voor een ouderonafhan
kelijk stelsel van studieleningen en 
wijzigingen in de procedures bij her
verkaveling van land. J.O.V. D. 

Tijdens het novembercongres in 
Noordwijkerhout gaat veel tijd op aan 
de vaststelling van de herziene statuten 
en het huishoudelijk reglement. lngrij
pende wijzigingen in de structuur war

Rond 1973 verschijnt een tel oranje sticker met een 
'moderne' variant van het JOVD-embleem. 

den echter niet doorgevoerd. Het hoofdbestuur blijft even groat en districten, 
afdelingen en verenigingsraad blijven bestaan. Aan politiek komt de 
vergadering niet meer toe. Een discussie over de fundamentele uitgangspunten 
van het liberalisme wordt doorgeschoven naar de verenigingsraad in 
december. Het congres wordt onder meer opgeluisterd door de aanwezigheid 
van J.M. den Uyl. 

Toch beleeft liberaal Nederland in de tweede helft van 1972 boeiende 
tijden. Na een lange stilte laat in de zomer van 1972 het LDC weer van zich 
horen met de uitgifte van het boekje 'Vrijheid, Gelijkheid en Solidariteit'. Het 
blijkt loos alarm, het wordt weer stil. Het vertrek van de DS'70 ministers uit 
het kabinet Biesheuvel in juli 1972 leidt al in hetzelfde jaar tot nieuwe 
verkiezingen. PvdA, D'66 en PPR formuleren dan het gezamenlijke 
programma Keerpunt '72, maar behalen niet de beoogde meerderheid bij de 
verkiezingen. Lijsttrekker Wiegel bezorgt zijn partij zes zetels winst. D'66 
valt terug van elf naar zes zetels. Niettemin vormen de Keerpunt-partijen de 
romp van het kabinet Den Uyl, dat in mei 1973 beedigd wordt. Als reactie op 
de toenadering tussen D'66 en PvdA richt J. Wessel, mede-oprichter van 
D'66, de partij Vrije Democraten op. Later heet de partij Liberaal Democrati
sche Partij. Ook met deze nieuwe partij tracht het JOVD-hoofdbestuur in con-
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Hotel Des lndes 

tact te treden. Alle organisaties die 
zichzelfliberaal noemen krijgen imrners 
vrijwel automatisch een briefj e van de 
jonge liberalen. 

Door de dreigende ineenstorting van 
D'66 lukt het echter we! om - ruim zes 
jaar na de oprichting - met die partij in 
overleg te treden. In het voorjaar van 
1973 komt de 'gespreksgroep JOVD
D'66 ' in het statige Hotel des Indes aan 
de Haagse Lange Voorhout bijeen. 
Naast een delegatie van het JOVD
bestuur zijn de aanwezigen oud-kamer
lid E.C. Visser, kamerlid A.M. Goud
smit en Erwin Nypels, tot de verkiezin
gen kamerlid en nu directeur van het 
wetenschappelijk bureau van de partij . 
Naar aanleiding van de verkiezings
nederlaag van D'66 wordt gesproken 
over partijvorming onder liberalen. De 
groep komt enkele keren per jaar bijeen 
en krijgt in de loop der jaren een antler 
karakter. Het is het begin van de voor
alsnog eindeloze gesprekkenreeks, die 
later bekend wordt onder de naam 'Des 
Indes Beraad'. Het zal nog tot sep
tember 1979 duren tot het weekblad 
'Nieuwsnet' het bestaan van het gehei
me overleg onthult. Door de waas van 
geheimzinnigheid die rond de bijeen

komsten hangt, tasten velen in het duister over de aard en oorsprong van het 
beraad. In de media wordt vaak als geboortedatum van het overleg het najaar 
van 1977 genoemd (4) . De geboorte zou dan hebben plaatsgehad ten tijde van 
de mislukte poging van Den Uy! om een tweede kabinet onder zijn leiding te 
vormen. Volgens de historici Koole, Lucardie en Voerman vindt het overleg 
zijn oorsprong in overleg tussen PvdA- en VVD-leden afkomstig uit de JOVD 
(5). Oud-JOVD-voorzitter en oud-PvdA-kamerlid Roethof lijkt echter een 
meer betrouwbare en volledige bron. In zijn memoires beschrijft hij het 
ontstaan van het beraad; 'Het Des Indes Beraad wortelde in contacten van 
persoonlijke aard die voormalige voorzitters en bestuurders van de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) waren blijven onderhouden.' (6) 
Het overleg neemt in de loop der tijd vastere vormen aan en aan de eerste 
meer gestructureerde bijeenkomsten wordt, volgens Roethof, onder meer 
deelgenomen door H.A. Korthals, Ed Nijpels, J.F. Glastra van Loon, Erwin 
Nypels en L.J. Brinkhorst. Roethof is als eerste deelnemer van sociaal
democratische huize vanaf eind 1975 aanwezig (7) . Van de bijeenkomsten in 
1973 is Roethof kennelijk niet op de hoogte. Nijpels wordt pas in februari 
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1974 JOVD-voorzitter en zal pas daama zijn gaan deelnemen. Glastra van 
Loon neemt deel vanaf medio 1975, na zijn vertrek als staatssecretaris. 

In den beginne is niet zozeer coalitievorming, alswel de relatie VVD-D'66 
en de toekomst van het ineenstortende D'66 onderwerp van gesprek. Daarmee 
sluit bet beraad aan bij de doelstellingen van het voormalige Liberaal Beraad: 
berstel van de liberale eenbeid. Duidelijk is dat bet overleg niet leidt tot 
toenadering tussen VVD en D'66. Onder partijvoorzitter J.F. Glastra van Loon 
begint D'66 vanaf eind 1975 aan een nieuw leven. Met bet uitnodigen van 
PvdA-ers slaat bet beraad dan een nieuwe en lange weg in. In plaats van 
partijvorming is daama coalitievorming onderwerp van gesprek. 

Korthals treedt in de eerste jaren als voorzitter op. Niet duidelijk is of hij 
al bij de eerste bijeenkomst in bet voorjaar van 1973 aanwezig is . Na zijn 
overlijden op 1 november 1976 neemt Geertsema (erelid van de JOVD) bet 
voorzitterscbap over. Het jaarverslag over bet verenigingsjaar 197 4- '7 5 maakt 
zonder verdere uitleg melding van een gesprek tussen hoofdbestuur en 
Geertsema op 20 december 1974 en een gesprek met Korthals op 3 januari 
1975. Gelet op de betrokkenbeid van 
beiden kunnen ook deze gesprekken bij 
de nadere vormgeving van bet beraad 
een rol gespeeld bebben. Geertsema zal 
het voorzitterschap blijven vervullen tot 
eind 1987, wanneer Huub J acobse, dan 
ook JOVD-erelid, het van hem over
neemt (8). 

Het wintercongres in Soesterberg 
(maart 1973) staat in bet teken van 
stadsontwikkeling. Na het kort voor bet 
congres aangekondigde aftreden van 
Domien van Wees wordt vice-voorzitter 
politiek Roy Lantain aangesteld als 
waamemend voorzitter. Loek Hermans 
neemt Lantains vorige functie over. 
Tijdens bet junicongres in Hotel Eken
stein in Appingedam zijn er geen be
stuurswisselingen en is het centrale 
discussietbema 'de problematiek om
trent de aspekten van leven en dood'. 
Op bet novembercongres, dat over 
defensie gaat, treden vier van de zeven 
boofdbestuursleden af. De nieuwe vice
voorzitters zijn Ed Nijpels en Jan 
Franssen, die zicb respectievelijk met 
organisatie en politiek zullen bezighou
den. Franssen heeft als VVP een aar
dige troef in banden. Al sinds 1970 is 
bij medewerker van Hans Wiegel. Het 
congres bespreekt ook bet verslag over 

De zojuist als waarnemend voorzitter benoemde Roy 
Lantain neemt gelukwensen in ontvangst. Op de 
achtergrond Loek Hermans. (Soesterberg, 10 maart 1974) 
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Enkele !eden van het hoofdbestuur zitten achter affiches 
waarop de JOVD zich presenteert als 'Liberale Jongeren'. 
(1973) 

het verenigingsjaar 1972-'73. Het ver
slag maakt optimistisch melding van 
een verdubbeling van het aantal beta
lende leden. Dergelijke teksten zijn 
doorgaans met name bedoeld om het 
kader te motiveren. 'Wij kunnen nu 
vaststellen dat het met de JOVD zonder 
enige twijfel uitstekend gaat,' (9) ver
volgt het verslag. Diverse nieuwe afde
lingen zijn opgericht, waaronder de 
afdeling Zeist, die binnen een jaar met 
100 leden de grootste afdeling is. Alle 
zorgen zijn echter niet voorbij . De 
vereniging heeft nog lang niet de 2.000 
!eden die ze had tot in 1966 - in feite 

met de opkomst van D'66 - het verval intrad. Ondanks het tumult rond DS'70 
en Vrije Democraten, is in vergelijking met de tweede helft van de jaren 
zestig een voor VVD en JOVD rustige tijd aangebroken. De VVD heeft met 
22 zetels in de kamer een voorlopig naoorlogs hoogtepunt bereikt en de JOVD 
krabbelt op uit het dal. Met de toetreding tot het kabinet Den Uyl is D'66 
onderdeel van het politiek bestel geworden. De ontploffingstheorie lijkt 
daarmee definitief ten grave gedragen. J.J. Vis schrijft op 2 juni 1973 in 
NRC-Handelsblad: 'Van alle regeringsgezinde fractievoorzitters heeft hij (Van 
Mierlo, EHJ) de meeste ervaring in die functie - waaruit maar weer eens 
blijkt hoe lang de politieke jeugd van D'66 alweer achter ons ligt. ' (10). Van 
Mierlo zou overigens korte tijd later terugtreden als fractieleider. 

Tijdens het 5e lustrum van de JOVD, dat op 15 en 16 februari 1974 in 
Utrecht wordt gevierd, wordt de met het overlijden van Oud vacant geworden 
functie van erevoorzitter opnieuw vervuld. Bijna vanzelfsprekend is de keuze 
voor erelid H.A. Korthals, die al sinds de oprichting nauw bij de JOVD 
betrokken is en talloze malen op JOVD-bijeenkomsten te gast was. Bovendien 
wordt een tweede erelid gehuldigd, in de persoon van W.J. Geertsema. Ook 
wordt een nieuwe 'gewone' voorzitter benoemd. Ed Nijpels volgt Roy Lantain 
op. Nog geen maand later wordt Nijpels voor de VVD gekozen in de 
Provinciale Staten van Brabant. Hij weigert zijn benoeming in de staten, 
omdat hij die functie onverenigbaar acht met zijn functie in de JOVD. 
Formeel is van onverenigbaarheid overigens (nog) geen sprake. Naar goed 
JOVD-gebruik wordt het lustrum opgeluisterd met enkele cadeaus. Het district 
Noord geeft algemeen secretaris Nico Maas een zilveren bel met inscriptie. 
Voortaan wil de traditie dat de voorzitter dit instrument gebruikt om tijdens 
het congresdiner de aandacht op zich te vestigen teneinde een moment stilte 
in te kunnen luiden. Vice-voorzitter politiek Jan Franssen krijgt een paar be
schilderde klompen (ongeveer maat 41), bedoeld om in de politieke porcelein
kast huis te houden. 

Tijdens het junicongres van 197 4 in Meppel wordt gesproken over de mid
denschool, onder meer met de geestelijk vader, minister Van Kemenade. Tot 
een duidelijk standpunt komt het niet. Verder dringt het congres aan op een 
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nadere richtlijnen omtrent onverenig
baarheid van functies. VVD-Kamerlid 
Dick Dees blijft hierdoor een belang
rijke rol spelen in de onafhankelijk
heidsdiscussie. Een naar hem genoemde 
commissie onder zijn leiding buigt zich 
over de door het congres gestelde 
vraag. De commissie krijgt echter een 
bredere taak en gaat onderzoeken hoe 
de onafhankelijkheid van de JOVD 
nader vormgegeven moet worden met 
het oog op mogelijke subsidiering door 
het ministerie van CRM. Een van de 
criteria voor subsidieverlening zal er
kenning (in welke vorm dan ook) door 
een politieke partij zijn. CRM is uiter
aard niet van plan een onbegrensd 
aantal jongerenorganisaties dat zichzelf 
het etiket 'politiek' opplakt te gaan 
financieren. Dat zou natuurlijk de onaf
hankelijkheid van de JOVD op de tocht 
kunnen zetten. Daarnaast is ook de 
weigering van Nijpels om zitting te 
nemen in Provinciale Staten een aanlei
ding voor het verzoek van het congres. 
Maar er zijn in het verleden meer voor
beelden geweest. Verschillende keren 
werden door opeenvolgende hoofdbesturen principe-besluiten over onverenig- W.J. Geertsema 

baarheid van functies genomen. Een eenduidige richtlijn ontbreekt vooralsnog. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1974 haalt D '66 een schamele 0,6% 

van de stemmen. In september wordt de partij zelfs bijna opgeheven: 55% van 
het congres stemt voor opheffing, een twee-derde meerderheid is vereist. In 
oktober van datzelfde jaar ontvouwt DS'70-voorzitter M.L. de Brauw op zijn 
partijraad een plan tot hervorming van de partij tot 'een nieuwe partij waarbij 
zich zullen moeten aansluiten oud-D'66-ers, JOVD-ers en de nodige 
aanhangers van de PvdA en de confessionele partijen' (11) . De Brauw stelt 
voor DS '70 om te vormen tot de Democratisch Sociale Partij (DSP). Het 
JOVD-hoofdbestuur begrijpt de boodschap en op 18 oktober wordt in het 
hoofdbestuur gesproken over contacten met DS'70. De hoofdbestuursagenda 
meldt: 'De Brauw is happig'. 

Maar terwijl het hoofdbestuur de ambitie lijkt te hebben om in de politieke 
buitenwereld orde op zaken te gaan stellen, lukt dat zelfs intern niet. Het 
ledental is een 'bron van aanhoudende zorg' , Driemaster verschijnt onregel
matig (en in oktober zelfs gestencild) en Caspar van den Wall Bake (VVO) 
en Jan Franssen (VVP) treden tussentijds af. Het congres op 2 en 3 november 
in Ubbergen, dat bijeen geroepen is om het Politiek Kern Programma vast te 
stellen, komt alleen maar toe aan de bespreking van 'talrijke organisatorische 
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Dick Dees (foto van recenter datum) 
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problemen.' Op 'vele pun ten' wordt het 
hoofdbestuur falend beleid verweten. 
De door het district Noord ingediende 
motie van wantrouwen verdwijnt pas 
van tafel nadat het (nieuwe) bestuur 
heeft toegezegd in januari een aantal 
beleidsnota's aan de verenigingsraad te 
zullen voorleggen. In zijn congresrede 
laat Nijpels de interne conflicten met 
rust en neemt hij het op voor Hans 
Wiegel, die binnen de VVD onder vuur 
is komen te liggen. 

Een van de eerste besluiten die het 
bestuur naar aanleiding van het tumul
tueuze congres neemt is om, net als 
midden jaren zestig, over te gaan tot de 
uitgave van het HB-mededelingenblad, 
bedoeld om te communicatie tussen 
bestuur en kader te verbeteren. 

Het lustrurnjaar eindigt weinig feeste
lijk. Nog altijd te weinig !eden, der
halve weinig geld en veel problemen. 



1975-1979 

6 Uit bet dal 

Al op de vierde dag van het nieuwe jaar komt in Utrecht de Verenigingsraad 
bijeen, het college van afdelingsvoorzitters. De taken van het hoofdbestuur 
worden 'gesaneerd' en afgebakend. Besloten wordt bovendien de redactie van 
Driemaster zo te reorganiseren dat inhoud en produktie door twee verschil
lende teams gedaan zullen worden. De zittende redactie treedt daarop af, 
waarna het hoofdbestuur een nieuwe bemanning aanstelt. Het belangrijkste 
probleem, de onregelmatige verschijning, wordt echter niet direct opgelost. De 
nieuwe redactie brengt een eerste Driemaster uit in maart, de volgende 
verschijnt in september. Pas daarna zal enige verbetering optreden en het 
aantal Driemasters op vijf per jaar uitkomen. Tot het einde van de jaren zestig 
verscheen het blad met een ijzeren regelmaat twaalf keer per jaar. In het 
verenigingsjaar 1972-'73 verschenen vier nummers. En hoewel de frequentie 
na verloop van tijd weer op zou lopen naar negen of tien nummers per jaar, 
betekent de Driemaster-crisis in het begin van de jaren zeventig een 
definitieve breuk met het verleden. Ook het uiterlijk va: Driemaster werd in 
de loop der tijd minder berekenbaar. Van de oprichting tot het midden van de 
jaren zestig verscheen het blad als krantje op 'weekend-formaat'. Daarna werd 
in 1968 het formaat gehalveerd tot ongeveer de grootte van een A4. In 1969 
verdween de oorspronkelijke kop, met daarin de afbeelding van een schip met 
drie masten, om te worden vervangen door een grote letter 'D' in blauw. In 
de titel verdween toen ook het lidwoord; De Driemaster heette daarna kortweg 
Driemaster. Nog in hetzelfde jaar werd de kleur door geldgebrek grijs en vier 
jaar later moest het professionele zetwerk plaatsmaken voor een combinatie 
van plak- en schrijfmachine-letters. De nieuwe redactie introduceert in maart 
1975 een fel oranje kaft die het met een regelmatig wisselende opmaak vol 
zal houden tot het begin van de jaren tachtig. 

De interne problemen weerhouden het hoofdbestuur niet van politieke 
activiteiten buiten de deur. Op 10 maart 1975 duiken in de pers geruchten op 
over JOVD-betrokkenheid bij de oprichting van een nieuwe partij (1). Het 
hoofdbestuur ontkent. Hoe het ook zij, de bestuurders van de JOVD zijn wel 
aanwezig in het Haagse circuit. In Des Indes wordt met D'66 nog altijd 
gesproken over partijvorming en aan het eind van 1975 zal de PvdA bij het 
beraad betrokken raken, waarna gesproken wordt over coalitievorming zonder 
de confessionele partijen. Aan het partijenfront blijft het ondertussen 
rommelen. Op 22 maart wordt in Gouda het Progressief Liberaal Actie 
Centrum (PLAC) opgericht rond de D'66-kamerleden Erwin Nypels en G. 
Nootenboom. De politieke leiding van het PLAC is in handen van oud-VVD
er en D'66-oprichter P. Fetter. De organisatie bestaat uit politiek bijna dakloze 
D'66-ers en andere politieke

0 

zwer~ers. Als omstreeks dezelfde tijd de 
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progressieve KVP-voorman D. de Zeeuw aftreedt, wordt dit door het JOVD
hoofdbestuur in een persverklaring toegejuicht, met het oog op de barrieres 
die de man op zou kunnen werpen bij de vorming van een liberaal-confessio
neel kabinet. Dit komt het hoofdbestuur te staan op een conflict met de JOVD 
afdeling Amsterdam, die - eveneens in een persverklaring - juist pleit voor 
toenadering tussen PvdA en VVD (2). Het JOVD-hoofdbestuur lijkt hiermee 
tot op zekere hoogte de anti-socialistische lijn van de grate roerganger Wiegel 
te volgen. Gelet op de start van het Des Indes Beraad is deze opstelling van 
het hoofdbestuur op het eerste gezicht opmerkelijk. Ook hieruit blijkt echter 
dat .in eerste instantie in het beraad niet over coalitievorming zonder de 
christen-democraten wordt gesproken. 

Binnen de JOVD hebben inrniddels de organisatorische conflicten weer 
plaatsgemaakt voor politieke discussie. De uitgestelde discussie over het 
Politiek Kem Programma (PKP) neemt geruime tijd in beslag. Behalve het 
congres op 22 en 23 februari in Leiden zijn daar tussen 29 maart en 7 juni 
maar liefst vijf extra algemene vergaderingen voor nodig. Een concept-tekst 
van het hoofdbestuur op basis van het vorige PKP, een integrale altematieve 
tekst en 400 amendementen zijn de ingredienten. Eindprodukt is een 28 
pagina's tellend document, dat overi
gens pas eind 1976 in druk zal verschij
nen. De tekst van het vorige PKP uit 
1970 blijft op veel punten gehandhaafd, 
maar de uiteindelijke tekst is beduidend 
minder radicaal, soms bijna braaf. 
'Veranderingen in het kiesstelsel zullen 
niet leiden tot een betere vorm van 
democratie, zolang de motivatie van de 
individuele burger niet grater is.' (3) 
De Eerste Kamer blijft onaangetast, 
stembusakkoorden zijn niet !anger 
'onontbeerlijk' , maar 'kunnen nuttig 
zijn'. En hoewel net als in het vorige 
PKP gewezen wordt op het belang van 
contacten met communistische landen, 
wordt daaraan toegevoegd dat daarbij 
vooral 'de eerbiediging van de mensen
rechten sterk benadrukt behoort te 
worden '. De jaren zestig zijn voorbij. 
Het JOVD-standpunt over contacten 
achter het ijzeren gordijn wordt overi
gens ook in praktijk gebracht. Met 
name via WFLRY en EFLRY zijn er 
contacten met communistische jeugd
organisaties in het Oostblok en met de 
World Federation of Democratic Youth 
(WFDY), waarbij voomamelijk organi
saties zijn aangesloten die minder de- Ed Nijpels aan het werk als internationaal secretaris. (1976) 
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mocratisch zijn dan de naam van de federatie doet vermoeden. Met de pro
Amerikaanse tegenhanger van WFDY, de World Assembly of Youth (WAY), 
onderhoudt WFLRY geen contacten meer. WAY raakte in opspraak toen in 
1968 werd onthuld dat de CIA de organisatie gedeeltelijk financierde. 

Het JOVD-zomercongres van 1975 in Oenkerk heeft voor het eerst sinds 
lange tijd weer een 'hard' econornisch thema: inkomens- en vermogensver
deling. Een onderwerp dat door het kabinet Den Uyl weer hoog op de 
politieke agenda is geplaatst. Ook aanwezig in Oenkerk is minister J. 
Boersma, de eerst verantwoordelijke voor het sociaal beleid van het kabinet. 
Opnieuw buigt het congres zich over een aantal reglementaire kwesties. Het 
huishoudelijk reglement wordt aangevuld, een aantal zaken wordt meer 
gedetailleerd geregeld. Het hoofdbestuur besluit het bestuur met een achtste 
functie uit te breiden. De functionaris die tot nu toe als 'zevende lid' werd 
aangeduid wordt secretaris interne organisatie, het achtste lid wordt secretaris 
politieke organisatie. De twee zullen de beide vice-voorzitters in hun werk 
ondersteunen. Verder wordt Johan Rernkes benoemd als VVP. Al tijdens het 
volgende congres, in november in Ellecom, neemt Gijs de Vries die functie 
van hem over. Rernkes wordt als voorzitter de opvolger van Nijpels, die 
inmiddels voor de VVD gemeenteraadslid in Bergen op Zoom is geworden. 
Ed Nijpels blijft echter aan als internationaal secretaris, een nieuwe functie 
waaraan formeel niet het lidmaatschap van het hoofdbestuur is gekoppeld. Dat 
het hier een gezochte constructie betreft moge blijken uit het feit dat alle 
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volgende internationaal secretarissen 
we! gewoon lid van het hoofdbestuur 
zijn. Onderwerp van het congres in 
Ellecom is de resolutie liberalisme, die 
overigens pas vastgesteld wordt tijdens 
een extra algemene vergadering in 
januari 1976. Samen met de beginsel
verklaring uit 1966 wordt de resolutie 
door het hoofdbestuur verwerkt in een 
herziene beginselverklaring, die in de 
loop van 1976 zal verschijnen. 

Op 1 januari 1976 breekt voor de 
JOVD een nieuw tijdperk aan. Niet 
!anger hoeven alle activiteiten betaald 
te worden uit eigen bijdragen en dona
ties van verwante personen en organi
saties. In het kader van de Rijkssubsi
dieregeling Jeugd- en Jongerenwerk 
ontvangen alle politieke jongerenorga
nisaties (PJO's) een vooralsnog tijde
lijke subsidie van het ministerie van 
CRM. Voorwaarde is dat de jongeren
organisaties een (van de partij) onaf
hankelijke rechtspersoon zijn, maar we! 
erkend worden door een fractie in de 
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Tweede Kamer. Het departement wil daarmee enerzijds voorkomen dat par
tijen rechtstreeks gesubsidieerd worden, maar heeft anderzijds behoefte aan 
voldoende draagvlak voor de te subsidieren organisaties door ordening van 
politiek jongerenland langs partijlijnen. In het licht van de slepende onafhan
kelijkheidsdiscussie is dat laatste voor de JOVD een probleem. De toekenning 
van de subsidie is het resultaat van een bijna vijf jaar durende lobby. Het was 
de NPJCR die als koepelorganistie op 6 augustus 1971 een eerste officieel 
verzoek deed aan minister P.J. Engels van CRM. Al eerder hadden NPJCR
bestuurders gesproken met staatssecretaris (en voormalig JOVD-lid) H.J.L. 
Vonhoff. Hij had zich een principieel tegenstander van subsidiering van PJO's 
getoond. In reactie op de brief herhaalde Vonhoff zijn standpunt in een brief 
aan de Kamer. Tijdens overleg met kamerleden in het voorjaar van 1972 
verwierf het initiatief echter steun van onder meer W. Meijer (PvdA) en 
Vonhoffs partijgenoot G.W. Keja. Het voornaamste verschil van inzicht was 
dat Vonhoff de PJO's zag als verlengstuk van politieke partijen en de 
voorstanders van subsidie spraken van 'politiek vormingswerk' . Met die term 
lag subsidiering in het verlengde van enkele jaren eerder toegekende subsidies 
aan de NPJCR en bijvoorbeeld aan de Stichting Burgerschapskunde. Ondanks 
dat het nieuwe kabinet Den Uyl in de regeringsverklaring aangaf zelfs 
politieke partijen te willen gaan subsidieren en kamerlid Meijer Vonhoff op 
CRM opvolgde, volgde niet direct subsidietoekenning. Het kabinet had een 
voorkeur nieuwe subsidies op het gebied van politieke vorming in breder 
verband aan te pakken. Een interdepartementale werkgroep ging aan de slag. 
Enerzijds bleven echter kamerleden aandringen op subsidiering en anderzijds 
overlegde de afdeling Jeugdzaken al met de PJO's over een nota Politiek 
Jongerenwerk, die eind 1974 verscheen. In overleg tussen politieke partijen 
en CRM werd dan ook op 16 mei 1975 besloten nog voor het advies van de 
interdepartementale werkgroep tot subsidiering over te gaan. Zodoende kon 
in de begroting voor 1976 een subsidiebedrag van f 400.000,- voor de 
jongerenorganisaties worden vrijgemaakt. Op 14 januari maakt staatssecretaris 
Meijer bij brief de subsidieregeling officieel bekend (4). 

Voor de JOVD komt de subsidie op een mooi moment. Na een groot aantal 
magere jaren, met financiele problemen en een zorgwekkend laag aantal 
leden, was het tij sinds ongeveer 1974 gekeerd. De organisatie is inrniddels 
weer in staat de subsidiestroom in beleid om te zetten. Een van de doelen die 
het departement voor ogen heeft is dat de jongerenorganisaties meer aandacht 
gaan besteden aan vorrningsactiviteiten en dus relatief minder tijd aan 
'politiekje spelen' . In de JOVD krijgt het nieuwe beleid gestalte onder de 
noemer 'vorrning en scholing'. Maar dat is niet het enige. Het geld van CRM 
dekt ook 90% van de personeelslasten voor een secretariaatsmedewerker en 
de huur van een kantoor. Per 1 september neemt de JOVD haar intrek in een 
ruimte in het pand van de VVD, aan de Haagse Koninginnegracht. Het geeft 
het hoofdbestuur aanzienlijk meer mogelijkheden. Mede daardoor slaagt de 
organisatie erin jaren achtereen te blijven groeien. Tot in 1986 blijft het 
ledental onafgebroken stijgen en worden steeds meer nieuwe afdelingen 
opgericht. Ook politieke omstandigheden spelen daarbij een rol. Zoals 
hoofdbestuurslid Jan den Dekker later in een, overigens niet geplaatst, artikel 
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voor het JOVD-kaderblad LEF zal 
schrijven: 'Velen, waaronder ikzelf, 
[ waren] lid geworden uit een intultieve 
onvrede over 'links ' !' (5). In januari 
1976 wordt een van de merkwaardigste 
afdelingen opgericht die de JOVD ooit 
gekend heeft. Het is de afdeling Nijen
rode, wier gebied beperkt is tot de 
hogeschool voor zakenmannetjes in het 
gelijknamige kasteel bij Breukelen. De 
afdeling zou tot midden jaren tachtig 
blijven bestaan. Zoals bekend verdwijnt 
later de hele opleiding op Nijenrode. 

In 1976 verschijnt ook het rapport 
van de Commissie Dees. Wat betreft de 
door CRM verlangde erkenning door de 
Tweede Kamerfractie van de VVD 

concludeert de c0Illllllss1e dat het (door Dees bedachte) compromis van 
Emmen in 1969 voor de VVD voldoende moet zijn. Ter herinnering: in 
Emmen werd afgesproken dat de JOVD zich vooral (kritisch) op de VVD 
richt, maar contacten met andere organisaties niet uitsluit. Deze beleidslijn 
moet volgens Dees en de zijnen weliswaar warden vastgehouden, maar: 'Een 
directe partij-politieke binding of zelfs de suggestie van zo'n binding kan de 
mogelijkheden voor een politieke jongerenorganisatie om een kritische functie 
te vervullen, nadelig beinvloeden.' (6). 

De (on)verenigbaarheid van functies is het andere probleem waarmee de 
Commissie Dees zich heeft beziggehouden. De voor de hand liggende 
conclusie, waarover bijna twee jaar is gediscussieerd, luidt: 'Het vervullen van 
functies in politieke partijen kan de indruk vestigen van een zodanige binding 
met een politieke partij, dat daardoor afbreuk zou warden gedaan aan de 
geloofwaardigheid van het principe van "onafhankelijkheid"' (7). De 
commissie Dees doet voorstellen omtrent de formele criteria. 'Het hoofdbe
stuurslidmaatschap is onverenigbaar met elke functie in een politieke partij 
waarin men gestalte of mede gestalte geeft aan een beleid, waarvoor men, al 
dan niet in combinatie met anderen, verantwoordelijk gesteld kan warden. 
( ... ) Op andere [bestuurlijke] niveaus behoeven de richtlijnen minder strak 
gehanteerd te warden.' (8). Alleen als ambtelijk fractie-medewerker of lid van 
een partijcommissie kan men eventueel hoofdbestuurslid blijven. Deze 
uitzondering sluit aan op de praktijk: verschillende leden van het Hoofd
bestuur werken in de loop der tijd als medewerker van de Tweede Kamer
fractie van de VVD. De contacten en de informatie die dergelijke functies met 
zich meebrengen hebben uiteraard grote voordelen voor de JOVD. Erg 
principieel is de uitzondering dan ook niet te noemen. 

Overigens zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer in aantocht. Het 
kandidaatstellingscircus binnen de VVD is begonnen en de JOVD blijkt zich 
niet geheel afzijdig te houden. Op de agenda van het hoofdbestuur prijkt 
regelmatig het agendapunt 'kandidaatstelling', waarmee de kandidaatstelling 
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voor de VVD-Tweede Kamerlijst wordt bedoeld. De notulen van de 
hoofdbestuursvergadering van 7 november 1976 melden, in de kennelijk 
gebruikelijke telegramstijl, het volgende: 'Ed [Nijpels] 26, Johan [Rernkes] 37 
op de gewogen lijst. Vrijdagavond daarover vergadering. Kamminga moet 
HB-leden bellen. Noord-zuid combinatie inschakelen. Eventueel telegram aan 
kiesraad? Volgende hoofdbestuur weer aan de orde.' (9). Klare taal. Het 
hoofdbestuur verstuurt bovendien openlijk aanbevelingsbrieven voor de beide 
kandidaten naar alle VVD-afdelingen. Nijpels en Rernkes opereren op de rand 
van de onafhankelijkheid en het hoofdbestuur gaat buiten zijn boekje. De 
campagne zal in die zin succesvol worden dat Nijpels na de verkiezingen van 
1977 in de groene bankjes plaats zal gaan nemen. Ook oud-bestuurslid Loek 
Hermans wordt kamerlid. Remkes valt buiten de boot, hij wordt pas in 1993 
lid van de Tweede Kamer. 
Over het begin van de jaren zeventig zal oud-hoofdbestuurslid en oud

hoofdredacteur Jan Weggemans later schrijven: 'Met een aantal actieve 
JOVD-ers, die de beschikking hadden over een telefoon en voldoende vrije 
tijd, was het goed mogelijk om enkele forse verschuivingen in een ontwerp
kandidatenlijst voor een politiek lichaam te bewerkstelligen. ' (10). 

Tussen de bedrijven door draait overigens ook de JOVD gewoon door. Als 
ieder jaar zijn er ook in 1976 drie congressen, dit jaar over ondernemings
democratisering (Leiden, begin februari), sociale politiek (Groningen, juni) en 
Europese eenwording (Groesbeek, eind oktober). Op het najaarscongres is de 
hoofdattractie de rede van minister-president J.M. den Uyl. Bestuurlijk is het 
een rustig jaar. Niet meer dan drie bestuursleden worden opgevolgd en er is 
voornamelijk wat geschuif met functies. De het jaar daarvoor in het leven 
geroepen secretaris politieke organisatie verdwijnt weer en de secretaris 
interne organisatie, vroeger het 'zevende lid', wordt tweede secretaris. Na het 
vertrek van Nijpels wordt de functie van internationaal secretaris in het 
hoofdbestuur opgenomen. Het totaal aantal bestuursleden blijft zo acht. 

Op 3 en 4 november 1976, het weekend na het najaarscongres vindt in Den 
Haag de oprichting plaats van de Lib
eral Youth Movement of the European 
Community (LYMEC). Het initiatief 
daartoe is genomen door EFLRY, dat 
gewoon blijft bestaan. In tegenstelling 
tot EFLR Y beperkt de nieuwe feaeratie 
zich tot de EEG-landen. LYMEC is 
met name bedoeld om met de organi
saties uit de lidstaten over de EEG van 
gedachten te wisselen en het werk te 
volgen van de eveneens nieuw gevorm
de Federatie van Liberale en Democra
tische Partijen in de EEG, de ELD. Een 
ander bijkomend voordeel van een 
organisatie die zich specifiek op de 
EEG richt is uiteraard het geld. 
L YMEC kan aanspraak gaan maken op 

Het hoofdbestuur laat zich fotograferen met congres
spreker J.M. den Uyl. (Groesbeek, 30 oktober 1976) 
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Gijs de Vries (1.) en Frank de Grave (r.) in gesprek met 
Britse liberalen. (Berwick upon Tweed, 30 september 1978) 

1975-1979 

de Brusselse subsidiestromen. Tijdens 
het oprichtingscongres wordt hoofdbe
stuurslid Gijs de Vries als algemeen 
secretaris in het bestuur gekozen. 

In de aanloop van de verkiezingen 
treedt het hoofdbestuur naar buiten met 
de opvatting dat VVD en PvdA toena
dering zouden moeten zoeken. Op 8 
januari 1977 besluit het hoofdbestuur 
op het VVD-congres een motie in te 
dienen over samenwerking tussen VVD 
en PvdA. Bovendien wordt een brief 
met die strekking aan alle VVD-kamer
centrales verstuurd. Daarmee neemt het 
bestuur afstand van de in de afgelopen 
jaren gehuldigde opvatting dat een 

liberaal-confessioneel kabinet de voorkeur verdient. In deze koerswijziging is 
een parallel zichtbaar met de ontwikkeling van het Des Indes Beraad, dat de 
aandacht van toenadering tussen D'66 en VVD heeft verlegd naar toenadering 
tussen VVD en PvdA. Overigens is het JOVD-standpunt over D'66 niet 
veranderd; wat het hoofdbestuur betreft blijft samenwerking binnen een 
politieke partij het doel. Bij het naderen van de verkiezingen worden door het 
hoofdbestuur nieuwe initiatieven ondernomen. Met de inmiddels noodlijdende 
partij DS'70 wordt eind maart afgesproken artikelen in elkaars bladen te 
plaatsen. Er komt weinig van terecht. Bovendien doet eind april het voorstel 
de ronde om het Liberaal Beraad nieuw leven in te blazen. De situatie is 
echter een andere dan in 1966, de VVD stevent immers onbedreigd op een 
verkiezingsoverwinning af. It takes two to tango. De kiezers gunnen 
vervolgens DS'70 nog maar een zetel; D'66 komt uit het dal en winter twee 
en de VVD gaat van 22 naar 28 zetels, waarvan zoals gezegd een voor 
Nijpels . Ook in een ander opzicht is de uitslag goed nieuws voor de JOVD: 
iedere extra VVD-zetel levert f 700,- CRM-subsidie op. 

De subsidie is eerder dit jaar zeker gesteld door de erkenning van de JOVD 
door de VVD-fractie. Voorafgaand daaraan zijn op het voorjaarscongres de 
conclusies uit het rapport Dees vastgelegd in de Resolutie Onafhankelijkheid, 
nadat het rapport op 30 en 31 oktober 1976 in een motie werd aangenomen. 
Tegen deze achtergrond zijn enkele notities die Johan Remkes naar aanleiding 
van het rapport in die dagen aan het papier toevertrouwt het vermelden waard 
(11). Naar zijn mening is de feitelijke situatie dat de JOVD geen onaf
hankelijke positie meer heeft. De VVD is de enige keuzemogelijkheid pressie 
uit te oefenen en politieke ideeen langs parlementaire weg door te spelen. 
Daarom vindt hij het raadzaam dat de JOVD zich niet al te zeer van de VVD 
vervreemdt om niet in een isolementspositie te geraken. De bewegingsvrijheid 
is naar zijn mening dus beperkt. Aan de andere kant realiseert hij zich dat als 
puntje bij paaltje komt het eigenlijk de VVD is die baat heeft bij een 
onafhankelijke jongerenorganisatie. Als het haar uitkomt heeft zij een 
jongerenorganisatie die enerzijds niet al te moeilijk zal doen en voor wier 

67 



Uit het dal 

uitspraken zij anderzijds niet de verantwoordelijkheid hoeft te dragen. 
Het voorjaarcongres in de Amsterdamse Brakke Grond is verder gewijd aan 

het vraagstukken van vrede & veiligheid. Bovendien zijn er verschuivingen 
achter de bestuurstafel. Gijs de Vries volgt opnieuw Johan Remkes op, nu als 
voorzitter. Remkes treedt overigens af op grond van de voorschriften van de 
Resolutie Onafhankelijkheid; hij is immers (onverkiesbaar) kandidaat
kamerlid . Nieuw in het bestuur is onder meer intemationaal secretaris Frank 
de Grave. 

De Tweede Kamerverkiezingen in mei worden gevolgd door een 208 dagen 
durende formatieperiode, die voor een belangrijk dee! opgaat aan de mislukte 
poging om een tweede kabinet Den Uyl te vontien. Als de JOVD in juni in 
Den Bosch congresseert is er echter tijdelijk meer aandacht voor een andere 
kwestie. Kort voor het congres werd een einde gemaakt aan twee gijzelings
acties door Zuidmolukkers. Gijs de Vries veroordeelt in zijn congresrede 
uiteraard de gijzelingen, maar roept op het streven naar een vrije Republiek 
van de Molukken (de RMS) serieus te nemen. 

Wiegel stelt in de nazomer voor een nationaal kabinet te vormen van alle 
grote partijen. De achtergrond van dat voorstel wordt pas veel later duidelijk. 
Het is F. Korthals Altes die in een interview in 1993 zal onthullen dat binnen 
de fractie, met name door Jacobse, werd aangedrongen op een opening naar 
de PvdA. 'Er tekende zich een meerderheid af voor het voorstel van Jacobse. 
( ... ) De discussie was nog open toen Hans [Wiegel] opstond en zei: "Als ik 
nu niet wegga, kom ik te laat bij Hare Majesteit. Jullie horen vanmiddag op 
de radio wel wat ik heb geadviseerd."' (12). Hoewel aan de bereidheid van 
de PvdA getwijfeld moet worden, zou de opening een snel succes voor het 
nog altijd geheime Des Indes Beraad geweest zijn. 

Tijdens het novembercongres van de JOVD verwelkomt Gijs de Vries het 
voorstel van Wiegel en legt het uit als een tegemoetkoming aan de JOVD
wens om te komen tot depolarisatie tussen VVD en PvdA. Hij roept de VVD 
op zich niet in de rechtse hoek te laten drukken en waarschuwt voor een 
coalitie met het CDA, welke partij hij omschrijft als een 'fusie van verliezers'. 
De toespraak krijgt ruime aandacht van de media, maar heeft geen beslissende 
invloed op de kabinetsformatie. Een volstrekt andere wending neemt de 
formatie wanneer Hans Wiegel en A.A.M. van Agt in restaurant 'le Bistro
quet' , op een steenworp afstand van Des Indes, een akkoord bereiken over een 
CDA-VVD-kabinet, dat op 19 december op het bordes van Paleis Soestdijk 
verschijnt. 

Voor het novembercongres is een lokatie in Staphorst gekozen. Na het 
beluisteren van de rede van Gijs de Vries gaat de discussie over welzijns
beleid. Veel commotie veroorzaken de accomodatie en de omgeving. De 
congresgangers moeten boven een paardenstal slapen en bij het aanbreken van 
de Staphorster zondag komt de politie op het geluid af. 

De gereserveerde houding die het JOVD-bestuur inneemt ten opzichte van 
de nieuwe regering wordt door het rechter deel van de aanhang niet op prijs 
gesteld. In de media verschijnen zelfs berichten over jonge VVD-leden die 
bezig zouden zijn met de oprichting van een organisatie binnen de partij . Uit 
welke hoek de kritiek onder meer komt blijkt uit een commentaar in het blad 
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Stavast, uitgegeven door de OSL-stichtingen (Oud Strijders Legioen). 'De 
JOVD koerst links' is de aanhef; een oproep volgt om een 'echte VVD
jongerenorganisatie' op te richten, die aanspraak kan maken op het subsidie
geld dat ten onrechte naar de JOVD gaat (13). JOVD-ers mogen zich van 
Stavast aansluiten bij de PvdA. Niet tot ieders genoegen zijn er echter juist 
jonge OSL-aanhangers die zich bij de JOVD aansluiten. 

Dat de groei van het ledental inderdaad doorzet blijkt, onder meer uit de 
oprichting van de afdelingen Twente en Zeeland in het voorjaar van 1978. 
Beide afdelingen beslaan weliswaar een erg groot gebied, maar vestigen zich 
op plaatsen waar de JOVD lange tijd slecht vertegenwoordigd was. Dat de 
kleine JOVD voorspoedig opgroeit blijkt ook uit de verhuizing van het pand 
van moeder VVD in Den Haag naar een kamer in het Stikkerhuis aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal 288 in Amsterdam. Een huurcontract wordt 
aangegaan voor 5 jaar, stilzwijgend te verlengen in 1983. Het Stikkerhuis is 
eigendom van de Stikkerstichting, die het in 1977 heeft gekocht. De stichting 
is mede opgericht door de VVD kamercentrale (tevens afdeling) Amsterdam, 
die ook in het pand is gehuisvest. 

Het Stikkerhuis, waar van 1978 tot 1985 het 
algemeen secretariaat van de JOVD geves
tigd is 

Congressen zijn er in 1978 achtereenvolgens in 
Dordrecht, Sloten en Maastricht. In buitengewone 
zitting komt de algemene vergadering bovendien nog 
twee keer een dag bijeen. 

Het zomercongres heeft als thema sport & politiek 
en wordt gehouden in een kampeerboerderij. Op een 
nabijgelegen grasveld voetballen prorninente VVD-ers 
tegen een JOVD-team. De JOVD verliest. Gijs de 
Vries draagt tijdens dit kampeercongres de hamer 
over aan Frank de Grave. Gelijktijdig wordt Robin 
Linschoten tweede secretaris. Qua comfort is het 
novembercongres beter. Motel Maastricht heeft luxe 
kamers met bad. Aan de orde is - opnieuw - de 
vaststelling van gewijzigde statuten. Hiermee wordt 
een in 1976 gestarte discussie over de statuten af
gerond. In dat jaar werd een statutencomrnissie 
ingesteld die een algehele herziening moest voor
bereiden. Herziening was nodig omdat de duur 
waarvoor de vereniging was aangegaan in januari 
1979 zou verstrijken. Ten tijde van de oprichting was 
dertig jaar de maximale terrnijn waarvoor een vereni
ging kon worden aangegaan. Tegenwoordig is het 
toegestaan en gebruikelijk verenigingen aan te gaan 
voor onbepaalde tijd. Ook wijzigingen in het vereni
gingsrecht (Burgerlijk Wetboek) vergen aanpassing 
van de statuten op een aantal punten. Een belangrijke 
wijziging die het congres aanneemt is dat het vereni
gingsjaar voortaan samen zal vallen met het kalender
jaar. Net als in de vroege jaren zestig ligt er een 
voorstel de naam van de vereniging te wijzigen, dit 
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keer in 'Liberale Jongeren'. Zoals be
kend mislukt ook deze poging. 

Op het LYMEC-congres dat in 1978 
in Nederland wordt gehouden, wordt 
Gijs de Vries tot voorzitter gekozen, 
nadat hij al twee jaar secretaris van de 
federatie is geweest. Een andere inter
nationale federatie, WFLRY, houdt dit 
jaar op te bestaan. Op 8 en 9 juli 1978 
wordt in het Finse Saavonlinna besloten 
WFLRY op te heffen. Omdat EFLRY 
blijft bestaan verandert er feitelijk ech
ter weinig. Het onderscheid tussen 
WFLRY en EFLRY was de afgelopen 
jaren nagenoeg verdwenen; vrijwel alle 
activiteiten van beide organisaties wer
den gezamenlijk georganiseerd. 

Tijdens het congres in Sloten staan de congresgangers in de 
rij voor het eten. (17 juni 1978) 

Het zesde lustrum van de JOVD wordt gevierd tijdens het congres in de 
Reehorst in Ede op 24 en 25 maart 1979. Het is wellicht de best bezochte bij
eenkomst in de geschiedenis. Ongeveer 600 feestgangers worden verwelkomd. 
De bijeenkomst krijgt als thema 'de toekomst van onze parlementaire demo
cratie' mee. De feestelijkheden bestaan onder meer uit redevoeringen van de 
kamerleden E. van Thijn en A. Kappeyne van de Coppello. Twee oud-voor
zitters worden gehuldigd als erelid. Het zijn Erwin Nypels en Hans Wiegel. 
Bovendien wordt W.J. Geertsema ingehuldigd als derde erevoorzitter. In zijn 
installatierede benadrukt hij de 'brugfunctie' die de JOVD in zijn ogen kan 
vervullen tussen liberalen in verschillende politieke partijen. In tegenstelling 
tot veel van zijn partijgenoten maakt 
Geertsema zich geen zorgen over dissi
dente geluiden en D'66-sympathisanten 
in de JOVD. Zijn inschatting is dat 
juist een onafhankelijke JOVD een voor 
de VVD interessante kweekvijver van 
ideeen en politici is. In zijn rede gaat 
hij ook in op de taak die de erevoor
zitter in zijn ogen heeft. 'Kort gezegd, 
ik zie een erevoorzitter als iemand, die 
zich absoluut niet inlaat met de dage
lijkse gang van zaken, maar die altijd 
bereid is desgevraagd van advies te die
nen - bij hoge uitzondering misschien 
wel eens ongevraagd - en die het zich 
verder tot een taak rekent stimulerend 
te zijn, maar ook niet aarzelt als een 
hinderlijk geweten op te treden als hij 
tekenen bespeurt, <lat er aan de liberale 
beginselel} wordt gemorreld.' ( 14) 

VVD en JOVD voetballen tegen elkaar. Huub Jacobse kijkt 
toe. (Sloten, 18 juni 1978) 
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In juni is het congres in de Keizers
kroon in Apeldoorn grotendeels gewijd 
aan een discussie over de dienstplicht. 
Ofschoon in Driemaster door de PvdA
er K. de Vries de verdwijning van de 
dienstplicht op termijn was voorspeld, 
gaat de JOVD er vooralsnog vanuit dat 
de dienstplicht blijft bestaan. Na discus
sie met staatssecretaris C.J. van Lent, 
kamerlid A. Ploeg en de voorzitters van 
de dienstplichtigen-vakbonden wordt 
dan ook een stuk vastgesteld waarin 
voornamelijk aandacht is voor verbete
ring van de positie van dienstplichtigen. 
Bovendien wordt de invoering van 

vrouwendienstplicht in overweging gegeven. 
Van 12 tot en met 14 oktober 1971 komt het congres van EFLRY bijeen 

in Silkeborg in Denemarken. Er wordt besloten om de naam van de 
organisatie te veranderen in IFLRY (International Federation of Liberal and 
Radical Youth). Ruim een jaar na de formele opheffing van WFLRY wordt 
zo een nieuwe poging gedaan alle liberale jongerenorganisaties ter wereld te 
verenigen. Op langere termijn zal blijken dat IFLRY er inderdaad in slaagt 
meer organisaties buiten Europa tot de federatie te laten toetreden. 

Na de onthulling in september door het tijdschrift Nieuwsnet van het 
bestaan van het Des Indes Beraad, spreekt voorzitter Frank de Grave in zijn 
openingsrede op het novembercongres in Zandvoort voor het eerst in het 
openbaar over het geheime overleg. 'Mede gelet op de ervaringen in de Des 
Indes-groep is een PvdA-VVD-regering nog niet direct in zicht. ' (15) Niet 
deze uitlating, maar een groot aantal uitspraken over de actuele politiek leidt 
tot een conflict met het congres. Besloten wordt dat de voorzitter geen 
'hypotheek mag nemen op de besluitvorming' door zich uit te laten over 
zaken waar het congres nog een uitspraak over moet doen. Overigens wordt 
het grootste dee] van het congres besteed aan de discussie over energiebeleid, 
waar De Grave geen woord aan vuil heeft gemaakt. In de resolutie wordt 
vastgelegd dat materiele econornische groei wat de JOVD betreft onder
geschikt gemaakt moet worden aan een verantwoord energiebeleid, ondanks 
verzet daartegen van een aantal afdelingen. In het huishoudelijke gedeelte van 
de vergadering wordt onder meer besloten de verenigingsraad te herstructuren. 
Niet langer zullen de afdelingen rechtstreeks zitting hebben in de raad. Hun 
plaats wordt ingenomen door provinciale delegaties (geen districtsdelegaties), 
waardoor tevens de omvang van de raad beperkt wordt tot een kleine dertig 
leden. 
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7 Groeistuipen 

Het nieuwe vergaderdecennium begint op 9 februari, als de algemene 
vergadering in buitengewone zitting bijeen komt in Amersfoort. Doel van de 
ingelaste bijeenkomst is de afuandeling van de al gedeeltelijk behandelde 
resolutie over energiebeleid en de bespreking van een notitie over Zuid
Afrika. Door een actuele kwestie komt de vergadering echter niet toe aan de 
behandeling van de verstuurde agenda. Eind januari maakte het hoofdbestuur 
de ontwerptekst bekend van 'Liberalisme in Beweging', dat - tijdelijk - de 
plaats inneemt van het Politiek Kem Programma. In het ontwerp is een 
passage over de monarchie opgenomen die ontleend is aan het standpunt in 
de Resolutie Demostaat uit 1964. 'De JOVD is principieel voorstander van 
verkiezing van het staatshoofd. De JOVD heeft er echter op dit moment nog 
geen behoefte aan haar principiele voorkeur te effectueren.' (1) Sommigen 
vragen zich af of het JOVD-hoofdbestuur beschikte over staatsgeheimen, als 
enkele dagen na de openbaarmaking Koningin Juliana in een televisietoe
spraak haar aftreden aankondigt. Alle ingredienten zijn aanwezig voor mime 
persaandacht en een rel tijdens de algemene vergadering. Aldus geschiedt. Het 
is een van de talrijke aanvaringen tussen 'links' en 'rechts' in de JOVD. Het 
hoofdbestuur kan grotendeels tot de linker vleugel gerekend worden, de 
afdeling 't Gooi geeft leiding aan de in betekenis toenemende rechtervleugel. 
't Gooi heeft, volgens eigen opgave, meer dan 250 leden. 

De discussie over Zuid-Afrika wordt alsnog gevoerd op het maartcongres 
in Dalfsen. Een discussie over mogelijke sancties tegen het apartheidsregime 
leidt tot de buitengewoon zelfverzekerde conclusie 'dat sancties ( . .. ) 

De afdeling 't Gooi is tijdens de algemene verga
dering nadrukkelijk aanwezig. (Amersfoort, 9 
februari 1980) 
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noodzakelijk kunnen worden indien de ontstane discussie in Zuid-Afrika niet 
binnen korte terrnijn tot resultaten leidt in een door de JOVD gewenste 
richting, zoals de JOVD die herhaaldelijk omschreven heeft.' (2). Hoofdonder
werp is echter het stuk Liberalisme in Beweging. Ter inspiratie spreken D'66-
leider J.C. Terlouw en W.J. Geertsema, die voorzitter is van de comrnissie die 
de herziening van het beginselprogramma van de VVD voorbereidt. Voor het 
program geldt dat lijnen uit het verleden worden doorgetrokken. W el 
verdwijnt de omstreden stelling over de monarchie. 'Voorlopig' verdient de 
constitutionele monarchie de voorkeur van de JOVD. In tegenstelling tot het 
PKP uit 1975 wordt in het programma met name aandacht aan de korte en 
rniddellange terrnijn besteed. Het hoofdbestuur beschouwt het beginsel
programma als de visie op langere terrnijn. Verder passeert een aantal 
wijzigingen in het bestuur, waaronder de promotie van VVO Robert de Haze 
Winkelman tot voorzitter. De Haze Winkelman is een representant van de 
rechter vleugel. 

Het is dan ook vermoedelijk zonder politieke betekenis dat in mei de laatste 
Driemaster met oranje kaft verschijnt. Na ruim tien jaar op magazine-formaat 
te zijn verschenen grijpt de redactie terug op een oude formule. Driemaster 
wordt weer een krantje van weekend-formaat. Erg lang zal dit nostalgische 
experiment overigens niet duren. In november 1983 zal het blad weer kleinere 
proporties aannemen. De opmaak van Driemaster blijft aan verandering 
onderhevig. Bijna iedere nieuwe hoofdredacteur drukt zijn stempel op het blad 
door de cover aan te passen. 

Het junicongres in Breda praat vooral over zichzelf, door een Reglement 
van Orde voor de Algemene Vergadering vast te stellen. Daarmee is de 
reglementeringsdrift overigens nog niet over. Drie algemene vergaderingen in 
1980 en 1981 besteden nog aandacht aan alweer een herziening van het 
huishoudelijk reglement en tenslotte worden in 1981 modelreglementen 
vastgesteld voor afdelingen en districten. In de herzieningsronde wordt 
besloten de afdelingen voortaan een stem per vijf betalende leden toe te 
kennen, in plaats van een op vijfentwintig. Ook wordt de politieke zelfstan
digheid van afdelingen grater. De tot nu toe bestaande plicht dat afdelingen 
voorafgaand aan het doen van uitlatingen over landelijke (en intemationale) 
politiek toestemming aan het hoofdbestuur moeten vragen, wordt afgeschaft. 
De concessie aan het hoofdbestuur is dat afdelingen volgens het reglement 
moeten zorgen dat 'geen onduidelijkheid kan ontstaan over het standpunt van 
de vereniging als geheel.' (3). 

In het Westduitse Gummersbach is op 4 en 5 oktober 1980 het congres van 
LYMEC. Robin Linschoten wordt daar gekozen in het bestuur. Anderhalve 
maand later legt hij zijn functie als intemationaal secretaris van de JOVD 
neer. 

Op 14 en 15 maart 1981 congresseert de JOVD weer eens in Scheveningen, 
de congreslokatie waarover ooit het JOVD-cabaret een nummer op plaat zette. 
Het congres roept zowaar een strafe uit dit nummer in herinnering: 'Over HB
kandidaten, wordt urenlang gepraat en, soms is er een echte ruzie ... '. Grote 
commotie ontstaat namelijk over de benoeming van de penningmeester. Meint 
Waterlander, de door het hoofdbestuur voorgestelde kandidaat, blijkt namelijk 
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rninderjarig en daarom niet benoembaar te zijn. Een probleem is echter dat 
daardoor de op voorhand kansloos geachte, door de afdeling ' t Gooi 
voorgedragen, kandidaat Erik-Pieter Vlaanderen automatisch benoemd wordt. 
Opnieuw is er sprake van een botsing tussen 'links ' en 'rechts'. De kersverse 
penningmeester krijgt een motie van wantrouwen aan de broek, die hij politiek 
niet overleeft. Vlaanderen verovert de titel kortst zittend bestuurslid aller 
tijden. Roel in 't Veld avant-la-lettre. De zonder problemen nieuw benoemde 
voorzitter Roelof Houwing wordt daarna tijdelijk met het beheer van de 
penningen belast. Maar er is ook politieke discussie. Steun is er voor de Brede 
Maatschappelijke Discussie over energie en het doortrekken van de Zuiderzee
spoorlijn naar Friesland. Overigens bepleit het congres snelle invoering van 
de 5%-regeling voor rninder-valide werknemers en de verhoging van de 
maximumsnelheid naar 120 km/u. 

Bij de verkiezingen verliest de CDA-VVD-coalitie de toch al krappe 
meerderheid. Alhoewel kortstondig een minderheidsregering met gedoogsteun 
van klein rechts, de zogenaamde Staphorster variant, wordt overwogen, wordt 
vrij snel duidelijk dat de VVD buiten de regering zal blijven. Het JOVD
congres in juni roept VVD en PvdA op samenwerking 'zakelijk te onder
zoeken'. Het is inrniddels een bekend geluid van de JOVD. Maar hoewel 
PvdA en VVD samen over een kamermeerderheid beschikken, behoort een 
toenadering tussen Wiegel en Den Uyl niet tot de mogelijkheden. Een 
toenaderingsprobleem van andere orde, dat tussen Israel en de PLO, wordt 
ook door het congres besproken. De JOVD toont zich minder pro-Israelisch 
dan veel geestverwanten door Israel op te roepen de bezette gebieden prijs te 
geven in mil voor vrede. De discussie is niet nieuw, het standpunt evenmin. 

Evenals vorig jaar is er internationaal succes voor de JOVD. Internationaal 
secretaris Jules Maaten wordt gekozen in het bestuur van IFLRY. 

In de tijdens het maartcongres 1982 in Hoogeveen aangenomen resolutie 
Hoger Onderwijs spreekt de JOVD zich, zoals ook eerder eens, uit voor 
integratie van universiteiten en hoger beroepsonderwijs en de invoering van 
een aan studieduur gekoppeld stelsel van studiefinanciering. Een motie pleit 
verder voor de afschaffing van allerlei bijzondere en goedkope studentenvoor
zieningen na invoering van dit stelsel. 

Het junicongres in Alkrnaar is het eerste congres waar de discussie op 
zaterdag in verschillende werkgroepen tegelijkertijd wordt voorbereid. Tot nu 
toe werden alle congres-discussies in plenaire zittingen gevoerd. Door het 
toenemend aantal !eden en afdelingen en de daarmee samenhangende groei 
van het aantal discussie-onderwerpen en -stukken stond de discussie zelf 
onder druk. De bedoeling van de werkgroepen is om in kleinere kring de 
discussies voor te bereiden, waarna over heikele kwesties knopen kunnen 
worden doorgehakt in de plenaire vergadering op zondag. Voordelen zijn dat 
meer mensen feitelijk aan discussies kunnen deelnemen en dat er ook meer 
tijd voor is. Voor met name kleinere afdelingen is het nadeel dat ze niet in 
alle werkgroepen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Zoals altijd geldt echter dat 
al!e beschikbare vergadertijd vanzelf gevuld wordt. Langzaam zal een 
ontwikkeling op gang komen in de richting van langere resolutieteksten, meer 
amendementen en meer moties. De eerste resolutie die volgens de nieuwe 

75 



Groeistuipen 

procedure behandeld wordt heeft als onderwerp de noord-zuid-problematiek. 
Meer geld naar minder landen is een van de conclusies. Uiteraard neemt het 
congres ook een standpunt in naar aanleiding van de val van het tweede 
kabinet Van Agt. De regeringsdeelname van de PvdA is de jonge liberalen 
kennelijk slecht bevallen. Opnieuw wijzigt het standpunt over de meest 
wenselijke regeringscoalitie. Het wordt een bijna lachwekkend compromis, 
waarin een verschuiving naar rechts waarneembaar is: 'Hoewel de JOVD op 
termijn voorkeur blijft hebben voor een regeringssamenwerking tussen VVD 
en PvdA, [is] in de huidige situatie een regeringscombinatie CDA, VVD en 
eventueel D'66 de meest wenselijke' (4). De JOVD wordt op haar wenken 
bediend. Nadat lijsttrekker Ed Nijpels uit de schaduw van Wiegel is gestapt 
en het verbazingwekkende aantal van 36 zetels in de wacht sleept, zijn er 
maar 57 dagen nodig om het eerste kabinet Lubbers te formeren. De 
overwinning bezorgt de oud-JOVD-ers Jan Franssen, Frank de Grave, Robin 
Linschoten en Jan Kees Wiebenga een kamerzetel. Ongeveer op hetzelfde 
moment wordt de benoeming van Eric Brinckmann, de VVP, tot voorzitter ad 
interim van kracht. Roelof Houwing is lid geworden van de Groninger 
gemeenteraad en daarom voortijdig teruggetreden. De benoeming wordt op het 
novembercongres bekrachtigd. 

In november 1982 verschijnt onder leiding van hoofredacteur Ada den 
Ottelander het 0-nummer van een nieuw tijdschrift met de naam LEF (Liberte, 
Egalite, Fraternite). Het wordt aangeboden aan W.J. Geertsema. LEF krijgt als 
'kaderblad' een plaats naast Driemaster en vervult een duidelijk andere 
functie. Het is een platform voor het meer fundamentele liberale debat, terwijl 
Driemaster als verenigingsblad voornamelijk over de actualiteit binnen en 
buiten de JOVD bericht. Naast JOVD-kaderleden worden de lezers vooral ook 
gezocht onder (liberale) politici . In de meeste nummers van LEF wordt ge
kozen voor een thema, vaak gekoppeld 
aan het onderwerp van een komend 
congres. 

In het Zeeuwse Vlissingen praat het 
congres eind november over de toe
komst van de sociale zekerheid. Ter 
vervanging van het hele stelsel wil de 
JOVD een basisinkomen voor 'iedere 
ingezetene die bereid is een bijdrage te 
leveren aan de welvaart in onze samen
leving' . Om de kosten te beperken zou 
het basisinkomen met de belastingen 
verrekend moeten worden, dan wel 
uitgekeerd moeten worden als negatieve 
inkomstenbelasting. Deze conclusie zal 
jarenlang overeind blijven. Pas na 1989 
zal de JOVD zich gevoelig tonen voor 
het argument dat het systeem volstrekt 
onbetaalbaar is. Verder spreekt het 
congres zich bezorgd uit over het toe-

Het hoofdbestuur eind 1982. Achterste rij v.l.n.r.: Meint 
Waterlander, Joost van Gilse, Antoin Scholten en Hans 
Veltkamp. Voorste rij v.l.n.r.: Jules Maaten, Eric 
Brinckmann en Frank Rohof. Geheel rechts de medewerk-
ster van het algemeen secretariaat. 
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nemend rechts-extremisme, de kamerzetel voor J anmaat en vooral over een 
onderzoek waaruit blijkt dat veel jongeren met rechts-extremistische 
denkbeelden zeggen te sympathiseren met de VVD. Het congres roept op tot 
een landelijke actie, die overigens nog geruime tijd op zich zal laten wachten. 

Ook in 1982 wordt nog een verandering in de verenigingsstructuur 
doorgevoerd. Naast de verenigingsraad, waarin provinciale vertegenwoordigers 
zitting hebben naar rato van het aantal leden, wordt een districtenraad 
opgericht. In de nieuwe raad zijn alleen de districtsbesturen vertegenwoordigd. 
De groei van de organisatie brengt zo meer hierarchie met zich mee. De taken 
en bevoegdheden van de districtsbesturen, sinds vorig jaar vastgelegd in een 
reglement, worden verder uitgebreid. In alle provincies zijn inmiddels 
districten actief. Zelfs in Limburg, waar de JOVD eigenlijk altijd slecht 
vertegenwoordigd was, is onder districtsvoorzitter Guy Kerpen een bloei
periode begonnen. Enerzijds worden de districtsbesturen geacht bij het 
hoofdbestuur de belangen van de afdelingen te behartigen, anderzijds voeren 
ze een deel van het hoofdbestuursbeleid ten behoeve van de in het district 
gelegen afdelingen uit. Die uitvoerende taken liggen vooral op het gebied van 
vorming en scholing, in de vorm van het organiseren van cursussen. De 
meeste cursussen worden bij voorkeur voor een heel district of meerdere 
afdelingen georganiseerd, om voldoende belangstelling te garanderen. Met 
name sinds in 1976 subsidie ver!eend werd, nam de aandacht voor vormings
activiteiten toe. Cursusmateriaal werd ontwikkeld over bijvoorbeeld libera
lisme, politieke stromingen, vergadertechniek en spreken in het openbaar. In 
het voorlichtings- en propagandamateriaal is steeds vaker te lezen dat de 
JOVD een organisatie is waar je iets kunt leren. 

In februari 1983 start de zoveelste discussie over de relatie met de VVD 
met het uitbrengen van een notitie van het hoofdbestuur van die partij. Al 
eerder zijn gesprekken tussen beide hoofdbesturen gevoerd. De belangrijkste 
reden voor de JOVD om het gesprek aan te gaan is de dreigende verdeeldheid 
door de opkomst van jongerengroepen binnen de partij, de zogenaamde VVD
jongerencontacten. Gesteund door het congres start het JOVD-bestuur 
gesprekken met vertegenwoordigers van de jongerencontacten en de Nieuwe 
Kiezers Werkgroep (NKW). De NKW is een commissie binnen de VVD die 
zich bezig houdt met de vraag hoe de VVD jonge kiezers aan zich kan 
binden. Wat de JOVD betreft is het doel van de besprekingen te komen tot 
een onafhankelijke liberale jongerenorganisatie in Nederland. 

Behalve over deze kwestie spreekt het maartcongres vooral over de 
resolutie automatisering, waarin uitvoerig ingegaan wordt op de gevolgen van 
het oprukken van de computer voor onderwijs en arbeidsmarkt. Maar dat is 
niet alles. Ook de stimulering van het aandelenbezit, misstanden in de 
Krankzinnigenwet en de ordening van de aardappelmarkt passeren de revue. 

Als vanouds toont de JOVD zich op het junicongres in Bunnik voorstander 
van de invoering van commerciele televisie. In een resolutie over mediabeleid 
wordt uitgelegd hoe een en antler in goede banen geleid kan worden, met 
behoud van pluriformiteit van het omroepbestel. De andere congresresolutie, 
met de struikeltitel Europareparatie, zet ook een JOVD-traditie voort. De 
Europese integratie dreigt te stagneren en moet in hoger tempo voortgezet 
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worden, is de boodschap. Europese partijvorrning, rnilieubeleid op EG-niveau 
en hechte politieke samenwerking zijn enkele van de aanbevelingen. Bij 
uitzondering wil het congres de defensie niet Europees regelen en wordt niet 
tekeer gegaan tegen landbouwsubsidies. Het kan verkeren. 

Ook de inteme organisatie heeft weer de aandacht. Met het oog op de 
onderhandelingen met de VVD wordt de uit 1977 daterende Resolutie 
Onafhankelijkheid herbevestigd. Ook wordt een Commissie van Advies 
ingesteld die zich moet buigen over de herstructurering van het hoofdbestuur. 
Door de sterke groei van het ledental en dus het aantal activiteiten gaan 
stemmen op voor uitbreiding van het bestuur. 

Op 16 augustus wordt het verslag van de Commissie van Advies naar de 
afdelingen verzonden. Geadviseerd wordt om het aantal leden van het 
hoofdbestuur uit te breiden van 9 naar 14 en de verenigingsraad af te 
schaffen, terwijl de districtenraad zou moeten blijven bestaan. Op 24 
september neemt de algemene vergadering in een buitengewone zitting in 
Amersfoort besluiten over de reorganisatie. Op hoofdlijnen wordt het advies 
overgenomen en er wordt zelfs besloten nog een functionaris aan het 
hoofdbestuur toe te voe gen, be last met 'politieke campagnes'. Overeenkomstig 
het advies wordt besloten dat het onderscheid tussen hoofdbestuur en dagelijks 
bestuur opnieuw ingevoerd wordt. De uitbreiding van het bestuur krijgt haar 
beslag tijdens het congres op 12 en 13 november in de Groninger Martinihal. 
Nieuw is dan ook de voorzitter: Herman Vermeer die Eric Brinckmann 
opvolgt. Merkwaardig genoeg wordt bij Vermeer te pas en te onpas zijn 
beroep vermeld, dus ook hier maar. Hij is Iandbouwer. De uitbreiding levert 
negen mensen een nieuw baantje op. Hoe harmonieus politieke en organisa
torische zaken soms samen kunnen gaan blijkt uit de keuze voor bestrijding 
van jeugdwerkloosheid als congresonderwerp. De oplossing wordt met name 
gezocht in investeringen in scholing en herstel van de econornie. Op langere 
termijn moet het basisinkomen uitkomst bieden. Jeugwerkloosheid blijft 
overigens regelmatig terugkeren als gespreksonderwerp op congressen. 

De opening van het congres in Groningen wordt verricht door comrnissaris 
H.J.L. Vonhoff, 's ochtends is er een discussie met de kamerleden R.W. de 
Korte en F. Buurmeijer en in de avond spreken de zwaargewichten Hans 
Wiegel en C.I. Dales. Voor zover be
kend is het de eerste en enige keer in 
de geschiedenis dat De W aarheid twee 
verslaggevers naar het congres stuurt. 
In hun verslag bespreken ze de 'W asse
naarse tongval' van veel JOVD-ers, 
constateren ze dat C&A van de JOVD 
niet rijk zal worden en dat in de JOVD 
beleefdheid tot een cultus is verheven 
(5). Tegelijkertijd moeten de schrijvers 
constateren de JOVD-aanhang sterk 
groeit en veel politici uit de organisatie 
voortkomen. Geen aandacht besteedt 
het artikel aan de oproep van het con-

Congres in de Martinihal in Groningen (12 en 13 november 
1983) 
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Uit het ei gekropen. 

De broedmachine 
vandeVVD 

Je bent Jong en Je wllt VVD, dat llJkt het motto van de 
Nederlandse Jongeren. De zestlger-Jarenldealen van hun ou-

ders en leraren beschouwen ze ala achterhaald. Deze tlJd van 
crisis Is rlJp voor de geen-gezelk-mentalltelt: pak aan, presteer 
lets, en als het Je nlet lukt, kan Je a Ileen )ezelf verwl)ten maken. 
De VVD bllJkt In die nleuwe tlJdgeest ultstekend te passen. Het 
Is nlet langer onfatsoenllJk om Je als tlener rechts te noemen. 

Bil de laatste schollerenverklezlngen bedeelde de Nederlandse 
Jeugd de VVD 55 Kamerzetels toe. De llberale Jongerenorganl

satle JOVD (Jongerenorganlsatle voor Vrl)held en Democratle) 
groelt met sprongen. De VVD sprlngt handlg In op het 

neo-conservatlsme van de Jongeren: zlJ krl)gen hun elgen, 
herkenbare volksvertegenwoordlgers, die hun elgen geen

gezelk-taal spreken. Dezelfde JOVD Is een belangrlJk leveran
cler van die dynamlsche, Jonge VVD-polltlcl. Een bllk In de 

broedmachlne van de VVD. 

Vonhoff preekt daar niet helemaal 
voor eigen parochie. De JOvD is een 
onafhankelijke organisatie en wijkt 
op bepaalde punten af v.an het VVD
programma. Zo hebben de jeugdige 
liberalen een ontwerp-resolutle ge-, 
maakt over jeugdwerkloosheld, waar
ln zij pleiten voor een basislnkomen 
voor iedereen en tekeer gaan tegen de 
verlagingen van het minimum
jeugdloon. Aan de andere kant heeft 
bet hoofdbestuur van de JOVD moties 
opgesteld waarin de staklngen van de 
ambtenaren luidruchtig worden afge
keurd, en de Amerikaanse invasie in 
Grenada wordt toegejuicht. 

Vanhoff omschrijft de verhouding 
JOVD-VVD als een lat-relatie. ,,U 

Door Annemiek Veelenturf en Ronald 
van der Horst 

naar boven. De weinige broeken die de bent dwalend op de goede weg." Maar 
dames dragen zijn van uitzonderlijke hij kan bet niet laten de JOVD tot 
en dure snit: C&A zal van de JOVD ware proporties terug te brengen: ,,lit 
niet rijk worden. verheug me erover dat ik belangrijke, 

Blauwe blazers en grijze pantalons We zijn in de Martinihal in Gronin- vergaande uitspraken heh gelezen van 
vullen de zaal. Diplomatenkoffertjes gen, die onlangs twee dagen lang door de JOVD over Grenada, die de ont-
zeilen voorbij. Keurig gekapte de liberale jongerenclub werd afge- wikkelingen in Latijns-Amerika in-
hoofden lachen elltaar vriendelijk toe.· huurd voor bun najaarscongres. Een grijpend zullen veranderen." De rest 
Jonge mannen staan handen te schud- be! laat de aanwezigen weten dat van Vonhoffs rede is van een opmer-
den met de correctheid van zakenlie- Commissaris van de Koningin in Gro- kelijke vrijblijvendheid en nietszeg-
den die op het punt staan een gewich- ningen en VVD-prominent Vonhoff gendheid. Hij oogst succes door wat te 
tige transactie af te sluiten. Ingetogen van start wil met zijn openingsspeech. trompetteren over ,,de samenleving 
opgemaakte jongedames klitten bij Het geroezemoes verstomt. De ge- die onder een zo grote regeldruk staat, 
elkaar als de echtgenotes van succes- sprekken, gevoerd in een tongval dat daardoor grote maatschappelijke 
voile zakenlui op een saaie party. Ze waarvoor de gemiddelde Wassenaar- problemen ontstaan". De deregule-
gaan meestal gekleed in een blauwe der zich niet hoeft te schamen, stok- ring, bet nieuwe evangelie van de 
rok, tot net over de knie De puntjes ken. Men begeeft zich naar de con- VVD, blijkt ook in de JOVD bet eerste 
van bet kraagje van de blouse wijzen greszaal. gebod te zijn. Applaus, Vonhoff af. 

De eerste pagina van het artikel in De Waarheid van 26 november 1983. 
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gres aan alle politieke partijen om, mede naar aanleiding van de moord op 
Kerwin Duinmeijer, racistische organisaties (de Centrumpartij) niet langer 
dood te zwijgen, maar met tegenargumenten tegemoet te treden. 

Ook de samenwerking met de andere jongerenorganisaties in het PJK
verband ondergaat een ingrijpende reorganisatie. De afgelopen jaren is de 
onvrede over het werk van het PJK gegroeid. Er zijn verschillen van mening 
ontstaan tussen de betaalde medewerkers van het PJK en de jongeren
organisaties. Pogingen van PJK-bestuurders als Felix Rottenberg (Jonge 
Socialisten in de PvdA - JS) en Bart Lijdsman (JOVD) om de greep van de 
lidorganisaties op het PJK te verstevigen zijn maar ten dele succesvol. In de 
loop van 1983 wordt het PJK, mede in overleg met het departement van 
WVC, omgevormd tot het Bureau Politieke Jongeren Kontakten (BPJK) en 
treden onderwijs- en vorrningsorganisaties tot het bestuur toe. Omdat de 
conflicten blijven voortduren besluiten CDJA (Christelijk Democratisch 
Jongeren Appel), JOVD, JS en PSJG (Pacifisties Socialistiese Jongeren 
Gr'oepen) op 17 september het BPJK te verlaten en nieuwe organisatie op te 
richten. De oprichting vindt plaats op 11 november in het Utrechtse Hotel 
Smits en voorlopig wordt als naam PJK gehanteerd. De nieuwe organisatie is 
alleen toegankelijk voor politieke jongerenorganisaties. Voor het initiatief is 
steun gezocht bij de verwante Tweede Kamerfracties en dat resulteert in de 
indiening van een motie tijdens de behandeling van de begroting van WVC. 
De motie, met volgnummer 50, wordt op 22 december door een mime 
meerderheid van de Kamer aanvaard. Kern van de motie is dat de minister 
verzocht wordt de subsidie van het BPJK over te hevelen naar de nieuwe 
organisatie. Besloten wordt de organisatie naar de motie te vernoemen, 
waarmee de vereniging M50 is geboren (6). 

Niet alleen nationaal, maar ook internationaal is 1983 een goed jaar voor 
de samenwerking met andere jongerenorganisaties. In de zomer biedt de 
JOVD onderdak aan het IFLRY-zomerkamp. Jules Maaten, al sinds twee jaar 
bestuurslid van de federatie, krijgt bovendien dit jaar promotie en wordt 
voorzitter. 

Per 1 januari 1984 wordt in de JOVD een aantal organisatorische 
veranderingen van kracht, voortvloeiend uit de reorganisatiediscussie. Het 
systeem van contributie-inning via de afdelingen wordt afgeschaft. Niet alleen 
is dit een eis van het ministerie van WVC, ook intern leidde het systeem tot 
problemen. Het hoofdbestuur had onvoldoende zicht op de juistheid van 
contributie-afdrachten. Enerzijds konden arme afdelingen geld achterhouden, 
anderzijds konden rijke afdelingen door hogere afdrachten namens 'papieren 
leden' stemmen kopen. Het stemrecht in de algemene vergadering is immers 
gekoppeld aan het aantal leden dat contributie heeft betaald. Ook een andere 
verandering vergroot de macht van het onlangs sterk uitgebreide hoofdbestuur 
ten opzichte van de afdelingen: de verenigingsraad wordt afgeschaft. De 
districtemaad (later adviesraad geheten) blijft wel bestaan. Het lange proces 
van invoering van een volwaardige bestuurslaag tussen afdelingen en 
hoofdbestuur wordt hiermee voltooid. In de communicatie tussen afdelingen 
en hoofdbestuur gaan de districtsbesturen een cruciale rol vervullen. In alle 
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provincies zijn inmiddels districten gevormd, uitzondering blijft echter het 
district Noord, dat nog altijd drie provincies omvat. 

Op 16 februari presenteert het hoofdbestuur van de VVD een notitie en het 
voorontwerp voor de Samenwerkingsovereenkomst (kortweg SWO) tussen 
VVD en JOVD. Het concept is opgesteld door de in het najaar van 1983 
ingestelde commissie jongerenbeleid, waarin naast drie vertegenwoordigers 
van de JOVD (Frank Rohof, Antoin Scholten en Marco Swart) drie mensen 
de VVD-jongerencontacten vertegenwoordigen en twee !eden zitting hebben 
namens de Nieuwe Kiezers Werkgroep van de VVD (onder hen C. Cornielje, 
die later nog in Haagse kringen zal opduiken). Het JOVD-bestuur besluit de 
plannen begin maart op een drietal discussieavonden met de achterban te 
bespreken. Vrijwel gelijktijdig besluit het VVD-congres dat de onderhande
lingen over de definitieve SWO-tekst gevoerd zullen worden door delegaties 
van beide hoofdbesturen. De JOVD gaat de onderhandelingen in optimistische 
stemming tegemoet. 

In april lanceert het hoofdbestuur een ledenwerfcampagne onder de 
ambitieuze titel Plan 10.000, met een minachtende knipoog naar het uit de 
jaren zestig daterende plan 2000. Reden tot optimisme is er overigens zeker. 
Sinds het midden van de jaren zeventig is het ledental gestaag gegroeid en 
inmiddels de 3.000 gepasseerd. Een van de factoren die bijdraagt aan de 
ledengroei is de scherp polariserende discussie over de plaatsing van kruis
raketten. Jonge voorstanders van plaatsing zoeken hun heil bij de JOVD. In 
mei stuurt het hoofdbestuur een open brief aan de minister-president, waarin 

Erelid Huub Jacobse (foto 18 juni 1988) 
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de conclusie luidt dat plaatsing 'onont
koombaar' is. Dat niet alle jongeren 
enthousiast zijn over de JOVD (en de 
VVD) blijkt onder meer uit een bezet
ting van het Stikkerhuis op 5 juni. Ook 
in de JOVD zijn de meningen overi
gens verdeeld. Internationaal secretaris 
Jules Maaten krijgt in Hervormd Neder
land veel ruimte om uit te leggen dat 
hij tegen plaatsing is (7). Ook het ge
sprek met de vijand wordt niet uit de 
weg gegaan. Het was dezelfde inter
nationaal secretaris die in maart een 
delegatie van communistische Sovjet
jongeren ontving. 

Midden in deze politiek boeiende tijd 
valt de viering van het 7e lustrum, op 
10 en 11 maart in het Rotterdamse Hil
ton. De Amsterdammer Huub Jacobse 
wordt er gehuldigd als het vijfde erelid. 
Het thema van het congres is libera
lisme in Europa. Te gast is onder meer 
G. Verhofstadt van de Vlaamse libera
len. De belangrijkste feestredenaar is 
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echter Ed Nijpels. Ook verschijnt de Lustrumalmanak, het eerste boek dat ooit 
over de geschiedenis van de JOVD is verschenen. Het boek is samengesteld 
door een redactiecommissie, die uiteraard te kampen heeft met de onvolledig
heid van het archief. 

Op 29 mei haalt de JOVD de krant met een opmerkelijk bericht. Op de 
Amsterdamse VU heeft de JOVD opnieuw een zetel in de Universiteitsraad 
veroverd. Enkele jaren eerder was dat ook al gelukt. Toen werd de zetel bezet 
door Robin Linschoten. 

Ofschoon het hoofdbestuur de minister-president al heeft laten weten hoe 
de JOVD over kruisraketten denkt, wordt op 23 en 24 juni in Kerkrade 
gecongresseerd over vrede & vrijheid. Het hoofdbestuur kan op steun rekenen. 
Het congres noemt de NA VO 'de beschermer van de vrije westerse democra
tieen' en spreekt zich uit voor een 'geloofwaardige verdedigingsmacht' , 
bestaande uit een 'conventioneel en een nucleair gedeelte'. De JOVD kan 
gerekend worden tot de voorstanders van tweezijdige ontwapening door 
onderhandeling. Een andere keuze van de JOVD had de organisatie ver
moedelijk aan aantrekkingskracht doen verliezen en zou wellicht de onder
handelingen met de VVD nadelig bei:nvloed hebben. Dat is uiteraard moeilijk 
in te schatten. De eindonderhandelingen over de SWO-tekst worden in de 
tweede helft van het jaar gevoerd. Zoals ook door de VVD voorgesteld zitten 
delegaties van de besturen om de tafel. Een door de VVD in juli voorgestelde 
tekst wordt door het JOVD-bestuur van de hand gewezen als strijdig met de 
onafhankelijkheid. Uitwisseling van argumenten en amendementen leidt eind 
augustus tot een 'voorlopige definitieve' tekst. Het onderhandelingsresultaat 
behoeft nu alleen nog de instemming van de congressen van beide contract
partners. 

Hoewel de algemene vergadering van de JOVD al op 15 september in 
Zwolle bijeenkomt, wordt daar nog niet over het stuk gesproken. Dat zal pas 
in november gebeuren. Eerst wordt een discussie over drugsbeleid tot een 
goed einde gebracht. Het leidt tot een vooruitstrevend stuk, waarin Hennep
produkten op een lijn gesteld worden met tabaksprodukten. Legalisering dus. 
Onder bepaalde stringente voorwaarden kunnen zelfs in intemationaal verband 
harddrugs gelegaliseerd worden, aldus het congres. Opsporing en vervolging 
van gebruikers moet een lage prioriteit hebben. Op dit punt zal de JOVD nog 
lang met de VVD van mening blijven verschillen. 

In oktober geeft het hoofdbestuur gehoor aan de in november 1982 door het 
congres geuite wens om actie te voeren tegen racisme. Op 19 oktober start de 
JOVD-actie 'Kleur bekennen tegen racisme', die onder meer bestaat uit de 
verspreiding van affiches en folders en activiteiten van afdelingen. Ruim een 
maand voor de start van de actie bespreekt het hoofdbestuur een zeker in dit 
licht pijnlijke kwestie. In een van de afdelingen is een JOVD-er aktief binnen 
de Centrumpartij. Voor zover bekend blijft het bij dit ene incident. 

Om de meningen te peilen over de concept-SWO trekt het hoofdbestuur 
opnieuw het land in, langs vijf regionale bijeenkomsten. Ondanks veel verzet 
houdt het bestuur voet bij stuk. Het niet vaststellen van de SWO zou immers 
de weg vrijmaken voor een verdere opmars van VVD-jongerencontacten en 
de subsidie in gevaar brengen. Uiteindelijk stemmen de congressen van JOVD 
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en VVD op achtereenvolgens 17 no
vember en 15 december in met de 
tekst, zodat de voorgenomen ingangs
datum van 1 januari 1985 wordt ge
haald. Het in Nijmegen gehouden 
JOVD-congres plaatst wel kanttekenin
gen bij de definitieve tekst. In het con
gresbesluit staat dat samenwerkings
overeenkomsten met politieke partijen 
voor het goed functioneren van de 
JOVD 'niet noodzakelijk' zijn en wordt 
de tekst van de SWO 'niet ideaal ' 
genoemd. Behalve over het contract 
met de VVD wordt ook gesproken over 
enkele statutenwijzigingen. De al be
staande commissie van beroep wordt 
uitgebreid en wordt in tweeen gedeeld, 
een eerste en een tweede kamer, die 
verschillende soorten beroepszaken 
kunnen behandelen. Voorlopig is het de 
laatste statutenwijziging. Gelet op de 
tijd, ijver en energie die de afgelopen 
jaren in reglementaire en statutaire 
zaken is gestoken, valt er waarschijnlijk 
ook weinig meer te verbeteren. Of zou 
de intredende rust aan het reglementaire 
front te danken zijn aan de uitspraak 
van hetjunicongres, 'dat het kabinet de 
door haar voorgestane ( . . . ) deregulering 
met grotere inspanning en voortgang 
moet trachten te realiseren'? 

Het congres benoemt ook een nieuwe 
voorzitter. Julius Remarque is zijn 

ALGEMEEN SECRETARIAAT: 020-242000 naam. De maanden die aan het congres 
vooraf gingen waren binnen het hoofd-De folder die verschijnt in het kader van de JOVD-cam

pagne tegen racisme bestuur nogal turbulent geweest. Het 
vertrek van voorzitter Herman Vermeer 

had niet geheel uit eigen beweging plaatsgevonden. Verschillende leden van 
het bestuur waren van mening dat de voorzitter slecht functioneerde, wat 
uiteraard niet geheim bleef. Na het congres dient Vermeer zijn opvolger nog 
schriftelijk van advies. Een van de constateringen van de oud-gediende: 'het 
HB is te groot'. De reorganisatie waarbij het bestuur werd uitgebreid is nu een 
jaar oud. 

Van grater belang, zeker op lange terrnijn, dan die dorpsrel is uiteraard de 
vaststelling van de SWO. Cruciaal is de nu door beide organisaties onder
schreven passage die stelt dater 'een ( ... ) liberale jongerenorganisatie [dient] 
te zijn waarin alle liberale jongeren in Nederland zich kunnen herkennen: de 
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JOVD; deze jongerenorganisatie is politiek en organisatorisch onafhankelijk.' 
(8). Ook een andere ontwikkeling verheldert in 1984 de houding van de 
JOVD ten opzichte van de VVD. Na 18 jaar krijgt ook D66 een eigen 
jongerenorganisatie, de Jonge Democraten (JD). Niet langer kan beweerd 
worden <lat de JOVD tevens de grootste organisatie vanjonge D66-aanhangers 
is. 

Een week na vaststelling van de SWO door de VVD vergadert de 
Adviesraad in en over het Stikkerhuis. Omdat de ruimte relatief klein is en de 
prijs vrij hoog en omdat de Stikkerstichting in financiele problemen is geraakt, 
adviseert de raad positief over het opzeggen van het huurcontract. Halverwege 
volgend jaar zal de JOVD weer eens gaan verhuizen. 

84 



1985-1989 

8 De omslag 

Het maartcongres 1985 vindt plaats in Biddinghuizen, in de Flevohof. Nog 
jarenlang zal het woord Flevohof nare herinneringen losmaken. Niet vanwege 
de politieke discussie, maar omdat enkele aanwezigen voor f 10.000,- schade 
aanrichten aan een suikerwerkmaquette. De directie van de Flevohof zal 
voorlopig met de JOVD geen zaken meer doen. Het is trouwens niet de eerste 
keer dat de JOVD na het aanrichten van vernielingen in een congrescentrum 
niet meer welkom is. De politieke discussie is boeiender. Terug van 
weggeweest is namelijk het Politiek Kern Programma, voor de laatste keer 
vastgesteld in 1975 en in 1980 tijdelijk vervangen door 'Liberalisme in 
Beweging' . De tekst is opnieuw uitvoerig en beslaat in de definitieve versie 
37 pagina's. Net als in 1975 lukt afronding niet tijdens het reguliere congres. 
Dit keer kan worden volstaan met een extra vergadering, eind september. 
Anders dan voorgaande keren is getracht met name ook congresresoluties uit 
de afgelopen jaren in de tekst te integreren. Als vanouds is er veel aandacht 
voor buitenlandse politiek. Ook wordt traditiegetrouw op een aantal punten 
positie gekozen ter linkerzijde van de VVD. Burgerlijke ongehoorzaamheid 
wordt (onder voorwaarden) goedgekeurd, er moet meer alternatief gestraft 
worden, ambtenaren mogen staken, het basisinkomen moet ingevoerd worden, 
kraken mag in somrnige gevallen en softdrugs moeten vrij verkrijgbaar 
worden. Over de monarchie blijft het cryptische comprornis gehandhaafd. De 
JOVD is tegen, maar toch voor. PvdA-voorzitter M. van den Berg en VVD
bestuurslid E. van Raalte-Tuijnman spreken het congres toe. 

Tussen maart- en junicongres praten hoofdbestuur en adviesraad over de 
wijze waarop uitvoering gegeven moet worden aan de per 1 januari van kracht 
geworden samenwerkingsovereenkomst met de VVD. Overigens is ook een 
gezamenlijke comrnissie van VVD en JOVD op dit terrein aktief, de 
commissie Jacobse, genoemd naar haar voorzitter. Voor zowel de interne 
discussie in de JOVD als voor die in de comrnissie geldt dat het aantal 
concrete activiteiten dat er uit voortvloeit gering is. Wel is het aantal 
contacten tussen de verschillende VVD- en JOVD-besturen door de overeen
komst toegenomen. In de notitie 'SWO, wat nu?' wordt onder meer een 
inventarisatie opgenomen van plaatsen waar nog geen JOVD-afdeling actief 
is, de zogenaamde witte vlekken. 

In Eindhoven formuleert de JOVD op het juni-congres een uitvoerig stuk 
over euthanasie, inclusief een tekstvoorstel voor wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht. Najaren van reglementendiscussie hebben de rechtenstudenten 
zich op de politieke discussie gestort. De JOVD toont zich (vanzelfsprekend) 
voorstander van legalisering van euthanasie onder strikte voorwaarden. 
Vrijwilligheid staat centraal. De enige uitzondering vormt het staken van 
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zinloos medisch handelen zonder uitdrukkelijk verzoek. Een op deze 
congresuitspraak gebaseerde nota zal in mei 1986 aan WVC-minister 
Brinkman aangeboden worden. In de naast dit stuk behandelde resolutie West
West wordt nog eens het belang van banden met de Verenigde Staten en met 
Japan onderstreept. In dat kader spreekt de Amerikaanse consul D. Junior het 
congres toe. Eveneens sprekend te gast zijn kamerlid J.D. Blaauw en minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking E.M. Schoo. Julius Remarque gebruikt zijn 
spreektijd op het congres voor een belangrijk deel om uit te leggen waarom 
een JOVD-delegatie kort na het congres het Wereldjeugdfestival in Moskou 
zal bezoeken. Toen in 1957 hetzelfde gebeurde vermoedde VVD-leider Oud 
dat communistische infiltranten in de JOVD waren doorgedrongen. De 
delegatie gaat, aldus Remarque, 'om ontwikkelingen daar waar te nemen en 
daarop kritiek te uiten. ( .. . ) De JOVD durft de uitdaging aan en gaat het hol 
van de leeuw binnen.' (1). Nog voor het festival bezoekt een andere JOVD
delegatie in Moskou de officiele jongerenorganisatie KMO, waar al langer 
contacten mee onderhouden worden. 

De zomerstop die volgt wordt benut voor de verhuizing van het secretariaat. 
De huur in het Stikkerhuis is opgezegd per 1 juli. Het nieuwe, eveneens in 
Amsterdam gelegen, kantoor bevindt zich op de tweede verdieping van Prins 
Hendrikkade 104, op een steenworp van het Centraal Station en is beschikbaar 
vanaf 26 juni. Ooit was in het pand een bordeel gehuisvest. In tegenstelling 
tot de vorige huisbazen is de verhuurder geen liberale partij , maar een op het 
gebied van Oost-Europa gespecialiseerd reisbureau. De JOVD heeft nu pas 
echt een eigen kantoor. Een belangrijk voordeel van de nieuwe ruimte is 
daarnaast dat het oppervlak aanzienlijk groter is. Het kantoor bestaat 
bovendien uit drie van elkaar afgescheiden ruimten. De officiele opening laat 
nog even op zich wachten en wordt op 27 september verricht door oud
voorzitter Ed Nijpels. In het ruimere kantoor wordt ook de personeelsformatie 
uitgebreid, zij het tijdelijk. Ter ondersteuning van de secretaris Vorming en 
Scholing wordt in augustus een extra medewerker voor 20 uur per week in 
dienst genomen. Dit uiteraard met het 
doel de kwaliteit van het vorrningswerk 
verder te vergroten. 

In het najaar gaat de aandacht voor
namelijk uit naar twee discussie-onder
werpen: een nieuwe Resolutie Demo
staat en de positie van de hoofdredac
teur. Het hoofdbestuur heeft daarnaast 
alvast aandacht voor de kamer
verkiezingen van volgend jaar. In een 
brief aan alle JOVD-afdelingen en -
districten wordt oud-VVP Marco Swart 
aan geprezen als kandidaat-Tweede 
Kamerlid. 'Ik wil u vragen om in de 
VVD-afdelingen, ondercentrales en 
kamercentrale in uw regio uw stem te 
laten horen ten gunste van onze JOVD-

Vanaf 1985 is het algemeen secretariaat gevestigd aan de 
Prins Hendrikkade 104 in Amsterdam. 
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Ed Nijpels, minister E.M. Schoo en Julius Remarque op de receptie ter gelegenheid van de opening 
van het algemeen secretariaat op 26 juni 1985 

kandidaat. ' (2) Of is dit de vernieuwing die voortvloeit uit de SWO? Met 
name door de grote instroom van nieuwe kamerleden bij de laatste verkiezin
gen zijn de kansen voor Swart slecht. De campagne heeft niet het beoogde 
resultaat. 

De discussies over hoofdredacteur en Demostaat worden beide afgerond op 
het novembercongres in Dordrecht. Over de hoofdredacteur wordt besloten 
deze functionaris vanaf het congres in juni 1986, de jaarvergadering, door het 
congres te laten kiezen. Tot nu toe gebeurde benoerning door het hoofd
bestuur. Een meer onafhankelijke positie ten opzichte van het bestuur wordt 
echter wenselijk geacht. Wie in de Resolutie Demostaat vervolgens ook een 
gekozen burgemeester verwacht, komt bedrogen uit. Op onderdelen vertoont 
de resolutie gelijkenis met het gelijknarnige stuk uit 1964. Toen werd 
afschaffing van de Eerste Kamer bepleit, nu mag de Senaat blijven, maar 
alleen rechtstreeks gekozen. Toen was de JOVD voor invoering van een 
partieel districtenstelsel, nu opnieuw. Toen moest de Kamer uitgebreid worden 
naar 300 zetels, nu naar 200. En de monarchie? In 1964 heette de monarchie 
'niet-democratisch', maar was 'verandering niet aan de orde' . In 1985 mag 
een 'openbare functie niet verkregen worden door geboorte', maar is het 
'modem constitutioneel koningschap vooralsnog aanvaardbaar'. De discussie 
over Demostaat wordt mede gevoed door redevoeringen van F. Korthals Altes, 
minister van Justitie en van J.F. Glastra van Loon, D66-ideoloog en door de 
jaren heen regelmatig te gast op JOVD-congressen. 
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Hoewel de verwachting was dat na dit congres de zittend hoofdredacteur 
de laatste door het hoofdbestuur benoemde zou zijn, brengt een conflict daar 
verandering in. Medio januari 1986 treden hoofdredacteur Auke Baas en 
vrijwel alle leden van de redactie af na diverse conflicten met het hoofd
bestuur. De redactie is van mening dat het hoofdbestuur het goed functioneren 
van de redactie in de weg staat. Op de valreep wordt Albert Berens de laatste 
benoemde Driemasterschipper. W el wordt de verkiezing van de nieuwe 
hoofdredacteur tot november uitgesteld, nadat op het maartcongres niet zoals 
gepland een redactiestatuut wordt vastgesteld. Op het congres in Deventer 
spreken milieurninister P. Winsernius en de op hetzelfde terrein actieve L. 
Reinders. Ook van de partij is VVD-lijsttrekker Nijpels. De verkiezingen zijn 
weer in aantocht en het congresonderwerp is milieubeleid. Sterke nadruk 
wordt in de discussie gelegd op duurzaamheid, het beginsel 'de vervuiler 
betaalt' en een internationale aanpak. Daarnaast wordt een groot aantal 
concrete maatregelen opgesomd. 

Op 10 mei organiseert de JOVD met het oog op de verkiezingen samen met 
de VVD in Den Bosch de Liberale Jongerendag. Honderden jongeren worden 
met bussen aangevoerd om te luisteren naar Ed Nijpels en minister P. 
Winsernius. Diskjockey Erik de Zwart zorgt met de Tros popformule 
discoshow voor luchtiger vermaak; hoogtepunt is echter het optreden van de 
op warm weer geklede popgroep Centerfold. Met name dat laatste onderdeel 
vindt ook de camera-ploeg van het NOS-journaal erg interessant. Een speciaal 
rond de verkiezingen opgezette 'Tientjesleden' -actie levert opnieuw veel 

Minister P. Winsemius spreekt tijdens de Liberale Jongerendag op 10 mei 1986 in Den Bosch. 
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nieuwe aanwas op. Voor de VVD verlopen de verkiezingen op 21 mei minder 
gunstig. De overwinning van 1982 wordt teniet gedaan en er resten 27 
kamerzetels. Niettemin is er vreugde op de verkiezingsavond. De coalitie heeft 
de meerderheid behouden en kan worden voortgezet. Na 52 dagen formeren 
treedt een nieuw VVD-CDA-kabinet aan. Een kort na de verkiezingen belegde 
bijeenkomst van het Des Indes Beraad heeft geen waameembaar effect. Ook 
Ed Nijpels heeft een plaats in de nieuwe ministersploeg gekregen. Hij wordt 
echter niet de vice-premier; feitelijk is hij door de partijleiding terzijde 
geschoven. 

Eric Balemans (I.) krijgt de voorzittershamer van Julius 
Remarque. (Bunnik, 21 juni 1986) 

Enkele weken voor de formatie is 
afgerond wijst ook de nieuwe JOVD
voorzitter Eric Balemans tijdens het 
junicongres overigens nog op de wense
lijkheid van een kabinet zonder CDA. 
Het is een bijna verplicht ritueel aan 
het worden. Balemans heeft de schone 
taak de mediagenieke Julius Remarque 
op te volgen, die door sommigen ver
geleken werd met Ed Nijpels. Evenals 
Nijpels sluit Remarque zijn JOVD
loopbaan af als intemationaal secretaris. 
Deze functie combineerde hij de laatste 
paar maanden met het voorzitterschap; 
Nijpels werd overigens pas reisleider na 
zijn voorzitterstijd. Het congres is ech
ter bijeen gekomen om over defensie te 
praten. Zoals inmiddels al weer een 
aantal jaren gebruikelijk is, wordt een 
gedegen en gedetailleerd stuk van dit
maal 49 stellingen aan het congres 
voorgelegd. Nog altijd is de Neder
landse defensie in de ogen van de 
JOVD nauw verbonden met de NA VO. 

Bovendien spreekt het congres zich uit voor handhaving van de dienstplicht, 
die uitgebreid moet worden tot een maatschappelijke dienstplicht voor mannen 
en vrouwen. Over het vraagstuk van de vrouwendienstplicht is dan eindelijk 
een duidelijke beslissing gevallen, na een voorzichtiger formulering in 1979 
en een eerste conclusieloze discussie in 1963. Verder roept het congres de 
VVD op 'alles te doen' om de Oostenrijkse FPO (Freiheitliche Partei 
bsterreich) uit de Liberale Internationale gezet te krijgen. Aanleiding zijn 
diverse rechts-extremistische uitspraken van verschillende FPO-politici. Ook 
is het congres verontwaardigd over het toekennen van een eredoctoraat aan 
Winnie Mandela door de Rijks Universiteit Utrecht. Bij motie veroordeelt het 
congres het gewelddadige karakter van het ANC en rol van Winnie Mandela 
daarin. Het redactiereglement van Driemaster wordt tijdens dit congres wel 
vastgesteld. Voortaan zal een auditor namens het hoofdbestuur redactiever
gaderingen bijwonen. Ook wordt een geschillenregeling van kracht, waar-
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binnen de eveneens nieuwe redactieraad de beslechtende functie vervult. De 
weg is vrij voor de verkiezing van de hoofdredacteur op het volgende congres. 

Na de zomervakantie start het JOVD-seizoen met een drietal regionale 
bijeenkomsten waar de evaluatie van de SWO aan de orde is. Het hoofd
bestuur laat zich informeren over de stand van zaken in de verschillende 
districten. In het algemeen kan gezegd worden dat door de SWO de beide 
organisaties nader tot elkaar gekomen zijn. De meeste districtsbesturen blijken 
contacten met VVD-kamercentralebesturen te onderhouden en ook zijn 
contacten gelegd met VVD-jongerencontacten. In enkele gevallen zijn 
georganiseerde VVD-jongeren overgestapt naar de JOVD. Al met al is de 
helft van de vorig jaar gei:nventariseerde 'witte vlekken' inrniddels opgevuld 
door JOVD-afdelingen. Met name de contacten tussen VVD- en JOVD
afdelingen en activiteiten op het gebied van vorrning en scholing zou het 
hoofdbestuur graag verder zien toenemen. Op dat laatste terrein wordt al wel 
landelijk samengewerkt. Een jaarlijks terugkerende activiteit is een voor 
JOVD-leden en jonge VVD-ers gezamenlijk georganiseerde topkadercursus . 
Deze weekendcursus met ongeveer dertig deelnemers heeft ieder jaar een 
ander politiek thema. 

Op het intemationale vlak ziet het hoofdbestuur zich in de loop van het 
najaar genoodzaakt gas terug te nemen. Doordat oud-intemationaal secretaris 
Frank Rohof waamemend voorzitter van L YMEC is geworden en Jules 
Maaten nog altijd voorzitter van IFLRY is, is volgens veel andere organisaties 
een onwenselijke situatie ontstaan. Het dagelijks bestuur besluit de voorkeur 
te geven aan de ( vaste) positie binnen IFLR Y en Frank Roh of terug te trekken 
uit LYMEC. 

Econoom C.A. de Kam laat op het novembercongres in Deventer weinig 
heel van het JOVD-standpunt over het basisinkomen. Hij legt uit dat hij 
achterop een bierviltje de onbetaalbaarheid van het systeem kan aantonen. Het 
al uit 1982 daterende standpunt is opgenomen in een resolutie over het 
belastingstelsel. Het basisinkomen blijft overeind. In dezelfde resolutie wordt 
echter ook de minder progressieve stelling opgenomen dat invoering van een 
proportioneel belastingstelsel wenselijk is, wat een vrij drastische denivellering 
tot gevolg zou hebben. Na een toespraak van de nieuwe VVD-voorman J.J.C. 
Voorhoeve en een aantal hamerstukken komt het bij de eerste benoeming van 
een hoofdredacteur aan op een stemming. Naast de door het hoofdbestuur 
voorgedragen Hans Deden is door de afdeling 't Gooi Jort Kelder kandidaat 
gesteld. Het eindigt in een overwinning voor de eerste met een ruime meer
derheid van 324 tegen 157 stemmen. Deden kent echter de kwaliteiten van 
zijn tegenstander en stelt hem aan als eindredacteur. 

In 1987 wordt een nieuwe organisatie opgericht, de Stichting Rottumer
beraad. Al eerder had een relinie van oud-hoofdbestuursleden plaatsgevonden. 
De oprichting van de stichting is bedoeld om dat vaker en beter georganiseerd 
te doen, met name omdat het aantal oud-bestuurders inrniddels opgelopen is 
tot boven de 200. Het stichtingsbestuur neemt de taak op zich jaarlijks een 
bijeenkomst voor alle ( oud-)hoofdbestuursleden te organiseren, een nieuws
brief uit te brengen en uiteraard de adressen bij te honden. De wat merkwaar
dige naam van de stichting was op het maartcongres van 1986 al bij motie ge-
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suggereerd. De motie sprak zich uit voor de oprichting van een 'afkickafde
ling' voor oud-hoofdbestuursleden, en dat de meest geschikte en rustigste plek 
op de JOVD-kaart van Nederland het eilandje Rottumerplaat was. In het stre
ven overal in Nederland, althans op papier, JOVD-afdelingen te hebben, was 
tijdens een herindelingsoperatie onder leiding van VVO Marcel Gubbels maar 
een witte plek op de kaart overgebleven, Rottumerplaat. Dezelfde Marcel 
Gubbels is een van de leden van het eerste bestuur van de nieuwe stichting. 

Het maartcongres in Dordrecht gaat over kunst & cultuur. Opnieuw een 
uitvoerige resolutie. De toegankelijkheid van kunst & cultuur voor iedereen 
staat in het stuk voorop. Gereduceerde prijzen voor minder draagkrachtigen 
worden dan ook aanbevolen, ondanks dat op het vorige congres de afschaffing 
van alle inkomensafhankelijke regelingen werd bepleit. Verder mogen de 
Filmkeuring en alle staatsprijzen verdwijnen. Het conflict rond de P.C. 
Hooftprijs voor H. Brandt Corstius ligt nog vers in het geheugen. 's Avonds 
spreekt VVD-voorzitter L. Ginjaar. Op zondag wordt onder meer een motie 
aangenomen waarin VVD-leider Voorhoeve wordt gesteund in zijn streven 
van de VVD een sociaal-liberale partij te maken. 

In april wordt de sfeer op de Prins Hendrikkade broeierig. Al voordat de 
adviesraad op 18 april bijeen komt heeft het bestuur er die maand al twee 
vergaderingen opzitten. De adviesraad besluit tot het instellen van een zes 
leden tellende reorganisatiecommissie. Geconstateerd wordt dat de huidige 
structuur van het hoofdbestuur aan herziening toe is . Het hoofdbestuur gaat 
niet in op de uitnodiging in de commissie zitting te nemen. Niettemin blijven 
de hoofdbestuursvergaderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen. Belang
rijker dan de reorganisatie is vooralsnog de kandidaatstelling van een nieuwe 
VVP. Als de kandidaat uiteindelijk de omstreden en van de linkervleugel 
afkomstige Bernard W astiaux is, treden vier bestuursleden, waaronder 
voorzitter Eric Balemans tijdens een vergadering op 21 april af. De voorlopige 
vrede wordt getekend met de benoeming van het eveneens teruggetreden 
bestuurslid Annette Nijs tot interimvoorzitter. De eerste vrouwelijke JOVD
voorzitter in de geschiedenis. Uiteraard doet het nieuws over het conflict snel 
de ronde. Bezorgde geluiden klinken met name over de gevolgen van het 
conflict voor de relatie met de VVD. Bezorgd is ook de afdeling Eemland, het 
conservatieve bolwerk rond de stad Arnersfoort. Zij stelt haar voorzitter Hans 
van Wuyckhuyse kandidaat tegen Wastiaux. Kort voor het junicongres 
verschijnt een editie van Driemaster met op de voorpagina Van Wuyckhuyse 
met hoge hoed en in rokkostuum poserend voor paleis Soestdijk. Hij haalt 
ongeveer 20% van de stemmen. Voor velen leidt het de aandacht af van de 
discussie over het Midden-Oosten. Net als tijdens het zomercongres van 1981 
luidt het standpunt over het Arabisch-Israelisch conflict dat land in ruil voor 
vrede de enige oplossing is . Tijdens het congres wordt een bijzonder boek te 
koop aangeboden. Auteurs zijn de oud-bestuursleden Jules Maaten en Jan van 
Zanen; de titel is 'Vrij Opwindend'. De bedoeling is een bijdrage te leveren 
aan de vernieuwing van het Nederlands liberalisme. Niet voor niets is de 
ondertitel 'Crisis in Neerlands gezelligste ideologie: het liberalisme'. 

De ruime meerderheid voor Bernard Wastiaux als VVP heeft het conflict 
in het hoofdbestuur niet beslecht. Niettemin of misschien juist daarom gaat de 
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discussie over reorganisatie van het 
hoofdbestuur gewoon door, onder meer 
op de adviesraad in september. Dat ook 
van de reorganisatiediscussie geen won
deren meer verwacht mogen worden 
blijkt op het novembercongres. Voorzit
ter Annette Nijs gooit bij opening van 
het congres de knuppel in het hoender
hok door een verklaring af te leggen 
waarin ze het vertrouwen in haar mede
bestuurders (als collectief) opzegt. Na 
een nogal rumoerige eerste congresdag 
stelt dezelfde avond de Utrechtse dis
trictsvoorzitter Peter Engels voor het 
voltallige hoofdbestuur te ontslaan, 
nadat een aantal bestuursleden al is 
afgetreden. Een mime meerderheid is 
het met hem eens. Een commissie van 
drie bestaande uit de oud-voorzitters 
Herman Vermeer, Julius Remarque en 
de juist ontslagen Annette Nijs wordt 
belast met de voordracht van kandi
daten voor een nieuw bestuur, te benoe
men tijdens een extra algemene verga
dering in december. Ondanks dit alles
overheersend tumult is er ook politiek 
vuurwerk. In de resolutie over privacy
bescherming staat een omstreden stel
ling over legitimatieplicht. De commis
sie die het stuk heeft voorbereid dreigt Annette Nijs en Bernard Wastiaux 

met aftreden en heeft succes: haar 
stelling dat een dergelijke plicht een onaanvaardbare inbreuk op de privacy is 
haalt een nipte meerderheid. 

Juist in deze periode van bestuurlijk vacuum die volgt, vindt een gedenk
waardige bijeenkomst van het Des Indes Beraad plaats, waar Geertsema het 
voorzitterschap overdraagt aan Huub Jacobse, ook erelid van de JOVD. 

Na een koortsachtige maand van overleg, belcircuits en het opstellen van 
kandidatenschema's verzamelen veelal nieuwsgierige afgevaardigden zich op 
20 december in Bunnik voor de benoeming van een nieuw bestuur. Bij 
aanvang van de vergadering is wel een rapport van de commissie van drie 
beschikbaar, maar daarin worden geen kandidaten genoemd. Daarom wordt 
in de loop van de dag, met name door de voorzitters van de districten, 
naarstig gezocht naar twaalf kandidaten. Er wordt in de wandelgangen geen 
overeenstemming bereikt, zodat twee lijsten kandidaten aan de vergadering 
worden voorgelegd. Nadat Annette Nijs in plaats van Baptiest Coopmans tot 
voorzitter wordt gekozen (281 tegen 220 stemmen) en nadat niet Bernard 
Wastiaux, maar Bas Bakker vice-voorzitter politiek is geworden (284 tegen 
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JOrg stuurt 120 stemmen), wordt de lijst Coopmans/Wastiaux ingetrokken en treedt een 
nieuw bestuur onder leiding van Annette Nijs aan. En passant zijn ook ·· hestuur conclusies getrokken in het reorganisatiedebat. Het nieuwe bestuur telt nog 

. naar huis maar twaalf !eden, in plaats van vijftien. Twee politiek secretarisfuncties zijn 
Van ooze parlementaire d 1 d ,, · · h · V .. f d lf 

redactie ver wenen, a sme e een orgamsatonsc secretans. iJ van e twaa zaten 
DEN HAAG, maandag k . h . b d . . . 

Tijdens bet jaarjijkse con- oo m et vonge estuur, waaron er voorzitter, secretans en penmngmeester. 
::gres van de Jiberale politieke E . . .. . l"k b d 
.:jongerenverenlging JOVD ;. mge contmmte1t iJ t gewaar org . 
: bet voltallige hoofdbestuur . . . 
. :door de leden naar huis ge- Met gezwmde vaart produceert het meuwe bestuur een pakket beleids-
. st'Qj:JOVD-bestuurslid An- plannen, dat op 9 januari in de adviesraad besproken wordt. Bij aanvang van 

nette NiJS uitte gisteren tij- . . . . 
:· dens de bijeenkomst in ~ het Jaar ziJn er mteraard veel goede voornemens. Het bestuur belooft meer te 
.• venter volkomen onverwacht . 
~:kritiekopbetsiecbtefunctio- doen, mtern beter samen te werken (te ontclusteren) en beter te communi-
'_ nere"n van het hoofdbestuur. , . . . 
:: ·· Zii bekelde bet feit dater ceren. Nieuw is met name de projektmatige aanpak van veel hoofdbestuurs-
•:in .bet bestuur grote onenig- . . . . . 
i·held bestond over de reorga- taken. In dit kader worden de vaste pohtieke commissies opgeheven en 
•;nisatieplannen van de vereni- . . . . 
!:g1ng. ,,Doordat mii~ be- vervangen door proJektgroepen, die voor een bepaalde tlJd en bepaald doel 
i; stuursleden te veel hiermee . ,. . . . . . 
; bezig zijn, bliift bet politieke worden opgencht. Een dmg staat vast. Het bestuur is ambitleus en enthousiast. 
-: werk liggeu. Niemaud boort . . . . . . . . . . 
;.meer wat van ons," beklaag- In de HB-mfo verschiJnt een hJst van afdelmgsactiviteiten die hoofd
.· de Annette Nijs zicb . 
. : Toen daarna de gemoede- bestuursleden (bij naam genoemd) zullen bezoeken. Bovendien trekt het 
' ren verhit raakten en een. 
'.· bevige discussie losbarstte bestuur in februari collectief het land in voor - al weer - een consultatieronde 
•. tus.sen de jonge liberale be-· 
:. stutirder~, bakte de aigemene over de SWO. 
· ve~gadenng de knoop door en 
. ontsloeg bet bestuur. 

·: · Er is nu een commissie in-
gesteld bestaande uit drie 
oud-voorzitters, te weten An

: nette Nijs, Julius Remarque 
..eµ, Herman Vermeer~ Zij heb
ben als opdracbt gekregen 
v66r 20 december een nieuw 

. boofdbestuur te formeren. 

De voorpagina van 
De Telegraaf van 23 
november 1987 

Na jaren afwezigheid is de JOVD in maart 1988 weer welkom in de 
Flevohof. De in 1985 aangerichte vernielingen hadden de relatie met het 
congrescentrum bekoeld. Locatie en onderwerp sluiten naadloos bij elkaar aan, 
gesproken wordt over landbouw. Naast het door een commissie opgestelde 
hoofdbestuursvoorstel ligt ook een geheel alternatieve tekst voor. Een conflict 
over de toekomst van de landbouwsubsidies loopt hoog op. Uiteindelijk wordt 
geen resolutie vastgesteld, zodat de krant alleen gehaald wordt met het bericht 
dat tijdens een forum op zaterdagochtend de congresgangers zo weinig 
aandacht voor de sprekers hadden, dat dezen verontwaardigd de zaal verlieten. 
Op zaterdagavond is wel veel belangstelling - en applaus - voor het 
extrernistenduo Beckers en Schutte. Interessant is ook een enquete die het 
hoofdbestuur onder de congresgangers houdt. Van de 160 respondenten blijkt 
een op de tien D66-sympathisant te zijn, het gros (144 respondenten) stemt 
VVD. Wel vindt 90% de VVD 'te rechts', hoewel ook 46% Wiegel als 
lijsttrekker prefereert. 

In april buigt de adviesraad zich herkauwend over het eindrapport van de 
reorganisatiecommissie. De belangrijkste reorganisatie, de inkrimping van het 
bestuur, is al doorgevoerd. Conclusie is dat de structuur goed is, maar dat 
daar op veel punten beter gebruik van gemaakt kan worden. 

Kort na verschijning van het VVD-rapport Liberaal Bestek, bedoeld als 
politieke verkenning voor de komende jaren, brengt het JOVD-bestuur op 24 
mei het rapportje Liberaal in Kort Bestek uit. Het is niet veel meer dan een 
gedegen samenvatting van eerder ingenomen standpunten. Kern van het 
verhaal is dat de JOVD kiest voor het ontplooiingsliberalisme, waar Liberaal 
Bestek kiest voor een utilitaristische, meer klassiek liberale, benadering. Het 
interesseert weinigen. De drie zinnen die zijn gewijd aan de positie van het 
staatshoofd (ontleend aan de Resolutie Demostaat uit 1985) leiden echter tot 
grote opschudding. 'Openbare functies dienen door verdienste en niet door 
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geboorte verkregen te worden. Een mo
dem constitutioneel koningschap acht 
de JOVD vooralsnog aanvaardbaar. De 
koningin mag geen deel uitmaken van 
de regering. ' (3) Er is dus niet eens 
sprake van een glashelder pleidooi voor 
de republiek. Liberaal in Kort Bestek 
wordt door niemand meer gelezen; de 
koninklijke passage is dagenlang voor
paginanieuws. Bij vele Oranje-gezinden 
ligt een TV-uitzending ter gelegenheid 
van de viering van de 50e verjaardag 
van Koningin Beatrix nog vers in het 
geheugen. Talloze verontruste burgers 
grijpen naar het middel van de ingezon
den brief; teken van opperste veront
waardiging. 'Volstrekt belachelijk van 
de JOVD, einde verhaal ' , spreekt VVD
voorzitter L. Ginjaar, op 28 mei 1988, 
in de rubriek 'Proficiat' in het Stan 
Huygens-joumaal op pagina 4 van De De familie waarmee de JOVD een duurzame haat-liefde 
Telegraaf. Intussen stelt het hoofd- verhouding heeft 

bestuur per telegram Hare Majesteit 
gerust. Met waardering voor inzet en kunde wordt gewezen op het lange 
tennijnstreven van de JOVD om de monarchie naar Zweeds voorbeeld te 
hervormen. Uiteindelijk legt Annette Nijs in een redevoering voor het VVD
congres het standpunt nog eens uit en nuanceert het. De partij reageert 
instemmend, onder het zwaaien met de oranje stemkaarten. 

Het JOVD-congres benadert de kwestie iets anders. In juni wordt het oude 
standpunt bij motie bevestigd en niet genuanceerd. Voor de duidelijkheid 
wordt ook het vertrouwen in het hoofdbestuur opnieuw bevestigd. Veel 
commotie ontstaat er niet over. Dat geldt ook voor de te behandelen resolutie, 
die over het verre oosten gaat en over vrijwel alle landen in dat werelddeel 
een handvol uitspraken bevat. De kritiek luidt onder meer dat het stuk 
enerzijds te uitvoerig is en anderzijds diepgang (per land) mist. Al op de 
adviesraad van april is overigens besloten dat congresresoluties korter moeten 
worden. Door de altijd wat ruime planning zal de eerste resolutie nieuwe stijl 
pas in maart 1990 behandeld worden. In de verre oosten-resolutie vormen 
mensenrechten en economische ontwikkeling de hoofdmoot. Wat de JOVD 
betreft mogen landen die de mensenrechten schenden alleen hulp ontvangen 
als het rechtstreeks bij de bevolking terecht komt. In het huishoudelijk deel 
van de vergadering is onder meer de invoering van een zogenaamd dubbellid
maatschap VVD-JOVD aan de orde. Het gaat in feite om het verlenen van 
wederzijdse korting op de contributie. De onafhankelijke JOVD voelt er 
uiteraard niets voor. De avondspreekbeurt is dit keer voor Huub Jacobse, 
voorzitter van het Des Indes Beraad. 

Na de gebruikelijke zomerrust start het seizoen met een op studenten 
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gerichte ledenwerfactie. Een traditie wordt gestart. De speciale nazomer
campagne gaat in latere jaren bet Augustus Offensief heten. De nadruk ligt op 
massale verspreiding van folders en antler materiaal tijdens introduktieweken 
van universiteiten en hogescholen. Bezwaren klinken met name uit de 
kleinere, op scholieren gerichte afdelingen, waarvoor de campagne minder 
geschikt is. Wellicht is dat niet ten onrechte. Want hoewel een verband 
moeilijk aantoonbaar is, zullen veel studentenafdelingen de komende jaren 
groeien en veel van de overige afdelingen kleiner worden of zelfs verdwijnen. 

Ook op bet novembercongres lijkt de student centraal te staan. Terwijl de 
studentenacties tegen bet beleid van minister Deetman zich op een hoogtepunt 
bevinden, gaat studentenleider M. van Poelgeest in debat met VVD-kamerlid 
Jan Franssen, omdat de aangekondigde Deetman zichzelf een straatverbod 
heeft opgelegd. Een A VRO-cameraploeg onder leiding van Karel van de 
Graaf registreert alles. Oud vice-voorzitter Jan van Zanen haalt de televisie 
met zijn· bewering dat door de uit de hand gelopen studentenprotesten 'de 
straat regeert!' In een boekje waarin hij terugblikt op zijn tijd als leider van 
de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) besteedt Van Poelgeest een passage 
aan dit optreden. Hij geeft af op de 'vroegoude kerels ' en 'meiden in 
avondjurk', die in zijn ogen 'dik doen' en 'Den Haagje spelen' (4). Er staat 
die avond echter nog meer op bet programma, want ook kamerlid Jan Kees 
Wiebenga is als spreker aangekondigd. Verwarring ontstaat wanneer 
onverwacht minister van Sociale Zaken De Koning de volle zaal binnenwan
delt. Hij was ooit uitgenodigd, maar had niet de moeite genomen daarop te 
reageren. Zijn toespraak wordt ingelast. Er zijn ook nog bestuurswisselingen. 
Annette Nijs, de eerste vrouwelijke voorzitter, wordt opgevolgd door Mark 
Rutte. Redelijk uitzonderlijk is dat hij niet uit het bestuur afkomstig is, zoals 
veruit de meeste van zijn voorgangers. Geheel zonder slag of stoot was zijn 
kandidaatstelling overigens niet verlopen. Aanvankelijk werd ook binnen bet 
bestuur naar kandidaten gekeken. In zijn eerste congresrede opent Mark Rutte 

V.l.n.r. Bas Bakker, Ferry van Dijk, Annette Nijs, M. van 
Poelgeest en een AVRO-technicus (Rosmalen, 19 novem
ber 1988) 
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de aanval op de machtige positie van 
CDA in het maatschappelijk midden
veld. Het jarenoude pleidooi voor een 
coalitie zonder CDA in een nieuw jasje. 
In de huishoudelijke vergadering komt 
het congres een afspraak na die in de 
SWO is vastgelegd. De Resolutie Onaf
hankelijkheid wordt op basis van een 
advies heroverwogen en herzien, zonder 
dat overigens de conclusie wijzigt. Het 
wordt laat, maar zondag wordt niette
min vroeg, en zoals gebruikelijk met 
een bijna lege zaal, gestart met de 
plenaire behandeling van de congres
resolutie, die ditmaal een liberale visie 
op subsidiestromen biedt. Terughou
dendheid, beheersbaarheid en horizon
wetgeving zijn de kemwoorden. 
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Een van de eerste besluiten die het bestuur onder zijn nieuwe voorzitter 
neemt is dat het dagelijks bestuur minder frequent bijeen zal komen. Alleen 
in de week voorafgaand aan de congressen, en in noodgevallen, zal het 
dagelijks bestuur voortaan bijeenkomen. In feite verdwijnt daarmee het 
verschil in taken tussen dagelijks bestuur en hoofdbestuur dat in 1983 
opnieuw werd ingevoerd. 

De officiele start van het lustrumjaar 1989 is een bijeenkomst op de 
geboortegrond, in de Haagse Pulchri Studio. De druk bezochte staande 
receptie wordt voorafgegaan door een korte discussie onder leiding van 
VPRO-coryfee Henk van Hoorn. Veel lustrumactiviteiten zijn minder plechtig. 
Zo worden door het hele land wandelingen door de natuur en bedrijfsbezoeken 
georganiseerd. Het eerste congres van het jaar, in maart in Amersfoort is niet 
meteen het lustrumcongres. Een gewoon programma voorziet onder meer in 
vaststelling van een resolutie over Europa. Zoals de tijdgeest voorschrijft is 
de JOVD nog altijd enthousiast over de Europese eenwording. In de 
uitvoerige resolutie wordt gekozen voor een vergaand federaal model, 
waarbinnen ook de defensie ondergebracht moet worden. In dezelfde richting 
denkt Gijs de Vries, die ruim tien jaar geleden nog voorzitter was en nu de 
VVD-lijst voor de Europese verkiezingen aanvoert. Zijn spreekbeurt is ' s 
avonds het politieke hoofdgerecht. Nieuw in het bestuur is onder meer 
penningmeester Joost Otterloo, die een begin maakt met de reorganisatie van 
het niet altijd even strakke financieel beheer. Als hij in november op een 
andere functie beland wordt het werk overgenomen door Jean-Paul Frishert, 
die de geschiedenis in zal gaan als een buitengewoon strenge, maar succes
volle penningbewaarder. 

De benoerning van het nieuwe bestuur Nijs ligt al weer ver in de geschie
denis en dus is het tijd voor een beleidsdiscussie. Voor een inventarisatie van 
problemen en oplossingen trekt de hoofdbestuurskaravaan langs alle districten. 
Op 16 april bespreekt de adviesraad de notitie 'Op het breukvlak van twee 
decennia: De JOVD in de jaren '90', in de wandelgangen Breukvlaknotitie 
genoemd. Meer politieke discussie op hoofdlijnen (over korte resoluties), 
vernieuwende activiteiten (niet meer al die sprekersavonden) en meer variatie 
in het aanbod van activiteiten zijn de voornaamste koerswijzigingen. De 
adviesraad is positief. Met betrekking tot de interne organisatie is er 
bovendien de notitie Afdelingsbeleid en Organisatie, waarin onder meer inten
sievere begeleiding van afdelingen vanuit het hoofdbestuur wordt aangekon
digd. Een belangrijk instrument daarvoor is de Vliegende Brigade, terug van 
weggeweest. De brigadiers zijn ervaren JOVD-ers die een slecht functione
rende of beginnende afdeling onder hun hoede nemen en van advies dienen. 

Op korte terrnijn zit een politieke discussie op hoofdlijnen er echter niet in. 
VVD-leider Voorhoeve laat op 2 mei het kabinet struikelen over het 
reiskostenforfait. Omdat de voorzitter en de VVP van het hoofdbestuur op 
uitnodiging van de Komsomol in Moskou verblijven, moet de reactie komen 
van de organisatorisch vice-voorzitter. Uiteraard is de JOVD niet te spreken 
over de gekozen aanleiding, die overigens door weinigen in Nederland 
begrepen wordt. In allerijl worden voorbereidingen getroffen voor activiteiten 
in het kader van de verkiezingen, die plaats gaan vinden op 6 september, als 
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het voor de JOVD zo belangrijke school- en studieseizoen nog nauwelijks zal 
zijn begonnen. Minstens zo druk is men echter met de voorbereidingen voor 
het lustrum, dat op 25 en 26 juni gevierd wordt in de Koningshof in 
Veldhoven. Naast een korte en relatief onbelangrijke algemene vergadering 
is er vooral veel ruimte voor discussie en prominente sprekers. Ze zijn er in 
bijna alle politieke kleuren. De oud-voorzitters Ed Nijpels en Erwin Nypels, 
erevoorzitter W.J. Geertsema, PvdA-leider W. Kok, minister van Onderwijs 
W.J. Deetman, en VVD-fractievoorzitter J.J.C. Voorhoeve feliciteren de 
JOVD. Ook is er het eerder vertoonde forum van oud-voorzitters en wordt een 
eveneens uit de oude doos getrokken voetbalwedstrijd gespeeld tussen 
hoofdbestuur en een ploeg van min of meer prominente VVD-ers. Al deze 
evenementen worden ook door een camera geregistreerd ten behoeve van een 
promotiefilm over de JOVD. De film wordt onder meer tijdens de ledenwerf
actie in augustus gebruikt. De gebruikelijke ledenwinst in verkiezingstijd valt 
dit jaar tegen. Het jaargetijde is slecht en ook de populariteit van de VVD laat 
na de Nacht van Voorhoeve te wensen over. 

Na de korte verkiezingscampagne volgen op de avond van 6 september 
!eden van JD, JS en JOVD de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 
op een gezamenlijke landelijke bijeenkomst in cafe De Plantage in Amster
dam. In een persverklaring roepen de besturen van de organisaties hun 
'moederpartijen' op samen een coalitie te vormen. Het is het begin van een 
periode van geleidelijke toenadering tussen de organisaties op dit punt. In 
deze tijd wordt ook het plan geboren om een gezamenlijk 'ontwerp-regeer
accoord' te gaan samenstellen. Met name binnen de Jonge Socialisten stuit het 
plan echter nog op weerstanden. Samenwerken met de liberalen is het laatste 
taboe in de zo veranderende PvdA. Eind oktober doet de JOVD een nieuwe 
solo-aanval op het CDA. In de nota Mikken op het Midden wordt de 
onzichtbare macht van de partij aan de kaak gesteld. Mede omdat Mark Rutte 
in congresredes regelmatig op het thema terugkomt, krijgt de discussie in de 
vereniging gedurende langere tijd veel aandacht. 

Omdat de macht in de JOVD ook we! eens onzichtbaar lijkt, gaat het 
hoofdbestuur ertoe over om de besluitenlijsten van bestuursvergaderingen te 
publiceren, althans gedeeltelijk. Tot nu toe waren die stukken strikt geheim. 
Geheimhouding blijft overigens gelden voor ongeveer de helft van de 
besluiten. Voor een deel omdat besluiten in de ogen van het hoofdbestuur een 
vertrouwelijk karakter hebben, voor een antler dee! omdat het onbenulligheden 
betreft. Besluiten over de reparatie van kastdeuren worden niet openbaar 
gemaakt. Niet geheel openbaar zijn ook de besluiten die het bestuur neemt 
over zijn internationaal secretaris Bas Klein. Hij vertrekt eind oktober onder 
druk van zijn collega's, die met name kritiek hebben op de wijze waarop 
Klein zijn budget beheert. Ook is er kritiek op het feit dat de mensen die voor 
de JOVD op reis gaan uit een kleine kring afkomstig zijn. Opvolger Ron 
Batten belooft beterschap en hij heeft de tijd mee. Door de ontwikkelingen in 
Oost-Europa gaat letterlijk een wereld open. Vertegenwoordigers van IFLRY 
en JOVD zullen in de komende periode als waarnemer bij vele verkiezingen 
in de nieuwe democratieen optreden. Bovendien worden contacten gelegd met 
veel jonge zusterorganisaties in Oost-Europa. 
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Ofschoon 11 november geen gebruikelijke dag is voor serieuze activiteiten, 
is die datum gekozen voor een van laatste lustrumactiviteiten: de JOVD
technologiedag, in de RAI in Amsterdam. Het is een wat trieste bijeenkomst. 
Niet veel meer dan een (voor RAI-begrippen) handvol bezoekers komt 
opdagen en luistert onder meer naar de als minister aangekondigde R.W. de 
Korte. Door het aantreden van het nieuwe kabinet, enkele dagen eerder, is hij 
echter vooral kamerlid. 

In Amersfoort wordt een week later, op 18 en 19 november, een nieuw 
Politiek Kern Programma aangenomen, nadat een telefoonboek vol amende
menten is behandeld. Verrassend is vooral dat afstand genomen wordt van het 
basisinkomen en in plaats daarvan gekozen wordt voor een ministelsel van 
sociale zekerheid; een aanzienlijk goedkoper model. Verder spreekt het 
congres zich uit voor afschaffing van de dienstplicht, een tot nu toe in de 
politiek weinig gehoord geluid. Ondanks dat voelden de congresgangers zich 
overigens zelden zo veilig; de ' s avonds optredende Amerikaanse ambassadeur 
C.H. Wilkins wordt vergezeld door veiligheidsbeambten die onder meer alle 
prullenbakken inspecteren. Het optreden van de beleefde Amerikaan wordt 
gevolgd door partijtje politiek straatvechten tussen J. Schaefer, Frank de 
Grave en de zaal. Omdat de oude overeenkomst bijna eindigt, stelt het 
congres ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD (SWO) 
vast. Hoewel bij vaststelling van de vorige SWO uitgegaan werd van een 
definitieve regeling als vervolg, wordt de overeenkomst opnieuw voor slechts 
vijf jaar aangegaan. Evenals tijdens de vorige periode wordt een gezamenlijke 
commissie ingesteld, die een vooral adviserende functie krijgt. Voorzitter is 
niet langer Huub Jacobse, maar Loek Hermans. De ook deze keer lange 
onderhandelingen zijn door de VVD op punten gewonnen. Er wordt meer 
ruimte gelaten voor op jongeren gerichte activiteiten binnen de VVD en 
positie van de JOVD als enige organisatie voor liberale jongeren is minder 
stellig geformuleerd. Het is een woordenkwestie, die niet geheel zonder 
betekenis is. Opmerkelijk is tegen deze achtergrond <lat de vergadering zich 
bij motie ook uitspreekt voor een fusie tussen VVD en D66. Een oud 
standpunt is terug. 
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9 Dynamische jaren 

Het nieuwe decennium begint met de voortzetting van een al eerder op gang 
gekomen discussie over inkrimping van het hoofdbestuur. Sinds november 
hebben twee hoofdbestuursleden een dubbelfunctie en telt het bestuur dus nog 
maar tien leden. Het hoofdebestuur stelt voor dat zo te houden en legt die 
suggestie op 6 januari aan de adviesraad voor. Die blijkt verdeeld over de 
kwestie, zodat het congres op eigen kracht zal moeten beslissen. Het congres 
laat de tanden zien en besluit dat het: bestuur uit twaalf mensen zal blijven 
bestaan, zonder overigens direct in beide vacatures te voorzien; iedereen is 
tevreden. De twee vacatures worden in april bij ad-interimbenoeming door het 
hoofdbestuur vervuld. Het is voorlopig de laatste keer dat dit onreglementaire 
middel gebruikt wordt, het congres in november had aangedrongen op 
beeindiging van deze praktijk. De discussie over inkrimping van het bestuur 
is daarmee uiteraard niet ten einde; ze is dan ook zo oud als de JOVD zelf. 
Bij de oprichting telde het bestuur negen leden, waarna in enkele jaren tot 
vijftien werd uitgebreid. Door afslanking tot alleen een dagelijks bestuur 
bleven er in 1964 zes zetels over. Dat aantal schommelde tot 1983 tussen de 
zes en acht, waama uitbreiding naar vijftien hoofdbestuursfuncties volgde. 
Tenslotte verdwenen in december 1987 weer drie plaatsen. Zij die geloven in 
historische wetmatigheden voorzien op niet al te lange termijn een bestuur dat 
tussen de zes en negen leden telt. 

Op hetzelfde maartcongres is het eindelijk zo ver: in Deventer worden twee 
korte resoluties besproken. Een over emancipatie en een over ruimtelijke 
ordening. Het laatste stuk levert geen problemen op. Een meer voorwaarden
scheppend beleid en een grotere rol voor het openbaar vervoer worden onder 
meer bepleit. Emancipatie blijkt moeilijker. Een altematieve tekst komt in 
plaats van het hoofdbestuursvoorstel. Het stuk gaat met name in op uitgangs
punten en bevat onder meer een stelling voor positieve actie en een stelling 
tegen positieve discriminatie. Later besluit het gepikeerde hoofdbestuur het 
stuk niet actief naar buiten te brengen. Dat zal nog vaak tegen het bestuur 
gebruikt worden. Op zaterdagavond raken de gemoederen opnieuw verhit. Een 
discussie met RPF-voorman M. Leerling over euthanasie dreigt uit de hand 
te lopen. De zaal is het niet met hem eens. Meer waardering is er voor VVD
kamerlid A. Jorritsma. Omdat tijdens het congres het quorum voor een 
statutenwijziging ontbreekt is een extra vergadering in mei nodig om onder 
meer de leeftijdsgrens van de JOVD te verlagen naar 14 jaar. Ook passeert 
een groot aantal redactionele wijzigingen. 

Een politiek meer relevante algemene vergadering voltrekt zich zoals altijd 
in juni. De locatie is bijzonder: alle congresgangers reizen naar Haren in 
Groningen. Na lang aandringen van de zijde van het district Noord is besloten 
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voor een keer op verder dan een uur rijden van Amsterdam bijeen te komen. 
Wezenlijke zaken zijn aan de orde. De congrestitel is 'leven'; besproken 
warden vraagstukken als abortus, euthanasie en genetische manipulatie. Het 
meest opmerkelijke standpunt dat wordt ingenomen is dat draagmoederschap 
moet warden toegestaan. Omdat onkostenvergoeding voor deze vorm van 
dienstverlening wat de JOVD betreft mogelijk moet zijn, heet de JOVD in de 
pers voorstander van commercieel draagmoederschap te zijn. Minstens zo 
shockerend is een motie waarvan de conclusie luidt dat er geen bezwaren zijn 
tegen polygamie. Welke gegronde reden heeft de overheid immers om het 
vrijwillige meervoudig huwelijk aan banden te leggen? Het doel is weer 
bereikt: een (bescheiden) publiek debat komt op gang. Op zaterdagmiddag 
gaan oud-PSP-voorzitter S. Boerlage en Robin Linschoten in discussie over 
sociale zekerheid. Dit gebeurt in de zogenaamde filosofische werkgroep, een 
congreswerkgroep die vorig jaar is ingesteld als onderdeel van de Breukvlak
notitie en die bedoeld is voor fundamentele discussie. De werkgroep bereidt 
in principe geen besluitvorming voor. Op zaterdagavond spreekt kamerlid E.G. 
Terpstra. Ze blijft na afloop om samen met de congresgangers op groat 
beeldscherm de voetbalwedstrijd Nederland-Engeland te volgen. 

Media 1990 verschijnt na een periode van afwezigheid een nieuw nummer 
van het kaderblad LEF. Door wisselingen in de redactie en financiele 
problemen werd het blad met opheffing bedreigd. De nieuwe hoofdredacteur 

De goed gevulde congreszaal (Dordrecht, 17 november 1990) 
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Frank van Dalen lijkt echter vastbesloten het blad ondanks alles te laten 
overleven. 

In november staat ontwikkelingssamenwerking centraal. Rond het congres 
wordt over dit onderwerp met subsidie van de NCO (Nationale Commissie 
voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking) een aantal 
cursusweekenden georganiseerd. Op het congres zelf licht minister J. Pronk 
zijn kijk op het onderwerp toe. Kritiek heeft het congres onder meer op de 
medefinancieringsorganisaties. De JOVD vindt dat overheidsgeld door de 
overheid besteed moet worden. 

In de laatste bestuursvergadering van het jaar, enkele weken na het congres, 
wordt besloten de Operatie Gordiaan te starten. Het bestuur maakt zich onder 
meer zorgen over het functioneren van de organisatie, de politieke discussie 
en de ontwikkeling van het ledenaantal. Tijdens een landelijke en een drietal 
regionale bijeenkomsten zal met de afdelingen in discussie worden gegaan. 
Ook intern zal het hoofdbestuur zich beraden. De bijeenkomsten vinden plaats 
in januari en februari 1991. Op basis van de discussie worden voorstellen aan 
het congres in maart voorgelegd. Door een subsidieverhoging kan in de 
begroting bovendien f 50.000,- gulden voor de uitvoering van de resultaten 
van Gordiaan vrijgemaakt worden. 

De discussie krijgt een extra dimensie door het tussentijds aftreden van 
algemeen secretaris Leo Custers op 25 januari, die zich niet langer kan 
verenigen met het in zijn ogen door het bestuur gevoerde wanbeleid. Het 
veroorzaakt grote comrnotie in bestuur en vereniging. De in 1987 fatale 
combinatie van een reorganisatiediscussie met een bestuurscrisis dreigt zich 
te herhalen. Al langer bestaande verschillen van mening binnen het bestuur 
worden aangescherpt. Door verschillende afdelingen wordt aangestuurd op het 
aftreden van enkele of zelfs alle leden van het hoofdbestuur. Door de 
afdelingen Groningen en Twente wordt de algemene vergadering tussentijds 
bijeen geroepen. Nog voor die bijeenkomst, op 2 maart in Zwolle, zou het 
hoofdbestuur vier keer intern beraad hebben over de situatie. Ofschoon de 
lucht in Zwolle niet volledig opgeklaard lijkt, overleven enkele afzonderlijke 
bestuursleden moties van wantrouwen en wordt ook een motie tegen het hele 
bestuur weggestemd, die op de steun van eenderde van de vereniging kan 
rekenen. In een motie die we! aangenomen wordt, wordt het hoofdbestuur 
gevraagd de besluitenlijsten van bestuursvergaderingen voortaan volledig in 
de nieuwsbrief HB-info te publiceren, met als enige uitzondering privacy
gevoelige besluiten. Een congresmeerderheid heeft de indruk dat de vereniging 
door het bestuur misleid wordt door het achterhouden van informatie. Door 
het besluit wordt de HB-info dikker. 

Ondanks de crisissfeer die boven het bestuur hangt, starten in februari 
besprekingen met de Jonge Democraten en de Jonge Socialisten over een 
gezamenlijk 'regeeraccoord' voor een coalitie zonder de Christen-Democraten. 
De eerste hobbel die wordt genomen is de vaststelling van de titel. Nadat 
aanvankelijk de JOVD het heeft over het 'blauw-rood accoord' en de Jonge 
Democraten denken aan 'purper' wordt gekozen voor de titel Paars Regeer
accoord, ooit voorgesteld door de inmiddels afgetreden JS-voorzitter Marcel 
Hoogland. De onderhandelingen worden gestart in drie werkgroepen, waarna 

101 



Dynamische jaren 

de eindonderhandelingen moeten plaatsvinden in april. Ondanks een 
voortvarende start komt van die planning echter weinig terecht. 

Het hoofdbestuur kan het congres in maart dan ook geen successen melden 
op dit punt. Veel tijd zou daar overigens ook niet voor geweest zijn, veel 
aandacht waarschijnlijk evenmin. Op congressen wordt zelden stilgestaan bij 
politieke stukken die door het hoofdbestuur naar buiten worden gebracht. Zo 
werd de publicitair succesvolle nota Mikken op het Midden nooit door een 
congres besproken. Later zal dat met het Paars Regeeraccoord ook niet 
gebeuren. Op het programma staan onder meer de vaststelling van resoluties 
over milieu en onderwijs en een debat tussen de historici J.W. Oerlemans en 
F.R. Ankersmit over het functioneren van de democratie. 's Avond spreekt de 
vice-voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, H.F. Dijkstal. Nog 
meer aandacht gaat uit naar de bespreking van de reorganisatie-voorstellen die 
voortvloeien uit de Gordiaan-discussie. Zoveel zelfs dat de vergadering 
verdaagd wordt (een novum in de JOVD), zodat niet gehinderd door trage 
procedures om een nieuwe vergadering uit te schrijven al begin april verder 
vergaderd kan worden. Behalve veel discussie levert het overigens niet veel 
concreets op. 

Helemaal zonder betekenis zijn de resultaten echter niet. Besloten wordt de 
verslagen van de algemene vergadering alsmede de besluitenlijsten van het 
hoofdbestuur voortaan in Driemaster te publiceren, waardoor dat blad op den 
duur onleesbaar saai dreigt te worden en de HB-info zijn functie vrijwel 
verliest. Een poging het systeem van cooptatie door het hoofdbestuur te 
doorbreken, leidt tot wijziging in het huishoudelijk reglement. Het hoofd
bestuur krijgt het recht voor vacatures meer dan een kandidaat te stellen. Er 
zal de eerstkomende jaren geen gebruik van worden gemaakt. Belangrijker is 
echter dat de vergadering besluit de adviesraad af te schaffen, waarmee aan 
een lange traditie een einde komt. 

Voor het eerst sinds 1950 is er naast het congres geen landelijke advies
structuur meer, een structuur die overigens vaak van gedaante was veranderd. 
Bij invoering van de adviesorganen in 1950 was een van de redenen overigens 
dat het congres maar eenmaal per jaar bijeen kwam. Anno 1991 is het aantal 
bijeenkomsten groter en spelen telefoon, fax en OV-studentenkaart een grote 
rol in de inteme communicatie. De districtsbesturen zien met de afschaffing 
van de adviesraad hun positie niettemin verzwakt. De beslissing sluit in dat 
opzicht aan bij een ontwikkeling die al !anger zichtbaar is. De grote 
afdelingen nemen een steeds belangrijker positie in en dulden geen bemoeienis 
van districtsbesturen. Vanuit het hoofdbestuur is daarop ingespeeld door zich 
steeds vaker rechtstreeks tot de afdelingen te richten. Op congressen is de 
veranderende situatie zichtbaar: steeds minder vaak richten mensen het woord 
tot de vergadering namens hun district, steeds vaker namens een of meer 
afdelingen. De rol van de ooit zo machtige districtsvoorzitters, die vaak 
besluitvorming leken te dicteren, is uitgespeeld. Op dat punt is ook het 
hoofdbestuur beter af zonder districtsbonsjes. Tegen deze achtergrond kan de 
besluitvorming in de Gordiaan-discussie als een mijlpaal worden gezien. 

Onder lang aanhoudend applaus treedt tijdens het congres op 22 juni 1991 
in Lelystad Mark Rutte na bijna drie jaar af als voorzitter. Zijn opvolger is 
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Cor Schagen, kandidaat gesteld door 
een op dit punt verdeeld hoofdbestuur. 
Over de benoeming van de nieuwe 
vice-voorzitter organisatie is er openlijk 
verdeeldheid; er zijn twee kandidaten 
gesteld. Koen Petersen is voorgedragen 
door het hoofdbestuur. Frank van Dalen 
is kandidaat gesteld door verschillende 
afdelingen. Voor het eerst sinds lange 
tijd strijden twee kandidaten tegen 
elkaar zonder dat vooraf de uitkomst 
duidelijk is. Bij de stemming haalt 
Frank van Dalen 109 stemmen; zijn 
opponent 83 . Het politieke congres
thema is Oost-Europa. Zelfbeschik
kingsrecht is de hoeksteen van de reso
lutie: veel conflicten kunnen voorko
men warden als onder meer de vreed
zame afscheiding van nationale minder
heden of opdeling van staten wordt 
toegestaan. Kennelijk wordt het stuk 
later alleen in Tsjecho-Slowakije zorg
vuldig gelezen. D66-kamerlid G. 
Ybema zet de avond luister bij , als hij 
van de gelegenheid gebruik maakt te 
reageren op de rede van H.F. Dijkstal 
in maart jl. Het D66-VVD-debat is 
terug van weggeweest. Mark Rutte neemt afscheid als voorzitter. (Lelystad, 22 juni 

1991) Tussen 29 oktober en 3 november 
strijken ongeveer 150 jonge liberalen uit de hele wereld neer in het sfeervolle 
Lelystad voor het jaarlijkse congres en seminar van IFLRY. Omdat ook de 
Jonge Democraten in het buitenland tot de liberale familie behoren is de 
organisatie gezamenlijk ter hand genomen. Tijdens het seminar wordt 
gesproken over drugsbeleid en blijkt het Nederlandse beleid minder omstreden 
te zijn dan verwacht zou kunnen warden. Hoogtepunt van het congres is als 
altijd de benoeming van het nieuwe bestuur. De JOVD heeft geen kandidaat. 
Later in het jaar wordt wel meegedaan aan de verkiezingen voor het bestuur 
van L YMEC. Alex Stempels wordt gekozen als algemeen secretaris. Ook op 
een heel andere manier lijkt de JOVD internationaal actief te warden. In het 
najaar wordt het initiatief genomen tot de oprichting van een JOVD-afdeling 
in Antwerpen. De nieuwe afdeling wil zich met name richten op daar 
wonende Nederlandse jongeren. Het wordt niet direct een groat succes. 

Kort nadat VVD-leider F. Bolkestein het minderhedendebat heeft gestart, 
zorgt dit onderwerp ook in de JOVD voor opschudding. Op het november
congres is een van de resoluties eraan gewijd. Een scherpe discussie leidt 
uiteindelijk tot een tekst waarin duidelijk afstand van de lijn-Bolkestein wordt 
genomen, maar waarin tegelijkertijd wel aangedrongen wordt op de verplich-
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Koen Petersen en Frank van Dalen (Lelystad, 22 juni 1991) 

ting voor migranten om Nederlands te leren. Overigens lijkt Bolkestein in de 
JOVD niet erg omstreden te zijn, als tenminste afgegaan kan worden op het 
applaus dat hij ' s avonds na een redevoering krijgt. Later zal Bolkestein 
regelmatig geconfronteerd worden met scherpe kritiek van JOVD-zijde op zijn 
opstelling in het minderhedendebat. Het andere congresonderwerp is 
jongerenbeleid. In een discussie over subsidies aan jeugdorganisaties komt de 
JOVD zichzelf tegen. Eigenlijk is men tegen al dat soort subsidies, en dat 
wordt dan ook aan de pers bekendgemaakt. 

Op de kantoorzolder van de Jonge Democraten vinden op 7 februari 1992 
de laatste besprekingen over het Paars Regeeraccoord plaats. Enkele eisen van 
de Jonge Socialisten worden omwille van de lieve vrede en de publiciteit 
ingewilligd. Door ondoordachte concessies van socialistische zijde wordt met 
name de paragraaf over sociale zekerheid een bizar compromis. Iedereen 
troost zich met de gedachte dat de symbolische waarde van het accoord van 
veel groter belang is dan de inhoud. 

Modeme onderwerpen van discussie biedt het congres op 14 en 15 maart 
in het Amhemse motel West End. Resoluties worden aangenomen over 
exploring (over de verkenning en uitbating van onder meer de diepzee en de 
ruimte) en communicatie & informatie (over de verworvenheden en 
bedreigingen van de informatiemaatschappij). Evenals in 1987 haalt een 
stelling tegen invoering van legitimatieplicht een nipte meerderheid. De 
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Congresgangers luisteren naar een toespraak van VVD-leider Bolkestein (Lelystad, 16 november 1991) 

traditionele congresrede wordt gehouden door een oude bekende, erelid Erwin 
Nypels, die zich ook inhoudelijk op bekend terrein begeeft en het nog niet 
gepubliceerde Paars Regeeraccoord becommentarieert. 

De presentatie van het Paars Regeeraccoord vindt uiteindelijk plaats op 24 
maart in parlementair perscentrum Nieuwspoort. De fractievoorzitters van de 
paarse partijen laten verstek gaan en sturen plaatsvervangers. Een voor 
jongerenorganisaties ongekende stroom van publiciteit komt op gang. Alle 
kranten berichten uitvoerig en ook op TV is een en ander te zien. Enkele 
dagen later verschijnen verschillende commentaren die overwegend positief 
zijn. De commentator van Het Parool, die de zwakke plekken in de tekst 
gevonden heeft, is kritischer. De publiciteit ijlt lang na en de paarse coalitie 
belandt hoger op de politieke agenda. Daarin schuilt de kracht van het 
initiatief. Kranten, tijdschriften en andere periodieken blijven met grote 
regelmaat over de paarse coalitie schrijven en ta! van bijeenkomsten in en 
buiten politieke partijen worden aan het onderwerp gewijd. 

De algemene vergadering die op 20 en 21 juni in Almelo plaatsvindt is een 
experiment. Moe van alle ellenlange resolutieteksten is besloten het congres 
'resolutieloos' te verklaren en het initiatief voor de politieke discussies 
grotendeels aan de afdelingen te laten. Uiteindelijk wordt het recordaantal van 
zeven - door afdelingen ingediende - resoluties behandeld, waarvan er drie 
de eindstreep niet halen. Over landbouw, het Midden-Oosten, inkomensver-
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deling en ouderenbeleid worden wel 
stukken vastgesteld. Opvallend is een 
nogal pro-Israelische tekst over de 
Palestijnse kwestie. Ook in andere 
discussies zijn de conclusies, ouderwets 
gezegd, minder links dan lange tijd 
gebruikelijk was. Zo spreekt het con
gres zich ook uit voor het plaatsen van 
twee gedetineerden in eel, voor JOVD
begrippen wereldschokkend. Na het 
congres besluit het hoofdbestuur de 
motie naast zich neer te leggen. Het 
applaus is 's avonds voor Robin Lin
schoten, die onder andere gematigd 
positief is over de paarse zaak. 

De discussie over afschaffing van de 
militaire dienstplicht eindigt voorlopig 
in oktober. Minister van Defensie A.L. 
ter Beek laat in reactie op het rapport 
van de Commissie Meijer, dat voor 
handhaving pleit, weten voor afschaf
fing te zijn. Hij kan rekenen op de 
steun van een kamermeerderheid. De 
JOVD kan op zoek naar een nieuw 
stokpaardje. Sinds het congres in no
vember 1989 zich uitsprak voor het 
verdwijnen van de dienstplicht, bracht 
het hoofdbestuur over het onderwerp 
talrijkf'.. persberichten uit en verschenen 
diverse artikelen van JOVD-ers op 
opiniepagina' s. 

In november treden niet minder dan 
acht bestuursleden af, waaronder voor

Tijdens de presentatie van het Paars Regeeraccoord voert 
Cor Schagen het woord. Naast hem zit Berber Vollema, 
voorlichter van de Jonge Socialisten in de PvdA. 
(Perscentrum Nieuwspoort, Den Haag, 24 maart 1992) 

zitter Cor Schagen. Het bestuur krimpt een zeteltje in, zodat maar zeven 
nieuwkomers aantreden. Oud-voorlichter Koen Petersen is de nieuwe 
voorzitter. Op zaterdagavond zorgt het fenomeen Harry Mens voor veel 
lawaai. De man die heeft aangekondigd de VVD te gaan redden, blijkt niet op 
de onverdeelde steun van de JOVD te kunnen rekenen en oogst fluitconcerten. 
Pas veel later zal de politieke teraardebestelling van de makelaar voltooid 
worden. Evenmin succesvol verloopt de behandeling van de derde Resolutie 
Demostaat. Na anderhalve dag discussie overleeft het stuk de eindstemming 
niet. Wel wordt uit de discussie duidelijk dat in de JOVD de steun voor 
hapklare oplossingen, zoals te vinden in de eerste resolutie Demostaat en in 
het programma van D66, plaats heeft gemaakt voor vemieuwing buiten de 
sfeer van het forrnele staatsrecht. 

Op het IFLRY-congres, dat als altijd kort na het JOVD-novembercongres 
plaatsvindt, staat het lidmaatschap van de Oostenrijkse organisatie RFJ (Ring 
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Freiheitlicher Jugend) ter discussie. 
Deze jongerenorganisatie is verbonden 
met de FPO, een partij die al lange tijd 
omstreden is vanwege extreem-rechtse 
uitlatingen van onder meer partijleider 
J. Haider. Al in 1986 drong de JOVD 
er bij de VVD op aan stappen tegen de 
'zusterpartij' te ondememen. Op het 
IFLRY-congres ligt een rapport van de 
JOVD-ers Hans-Peter Lassche en Ron 
Batten ter tafel, waarin geadviseerd 
wordt de RFJ uit het lidmaatschap van 
de federatie te ontzetten, omdat de 
organisatie onvoldoende afstand neemt 
van haar moederpartij . Net voor een 
besluit kan worden genomen trekt de 
RFJ zich terug uit IFLRY. Pas later 
zegt ook de partij het lidmaatschap van 
de Liberale Internationale op. 

Voor het eerst sinds lange tijd start het nieuwe jaar met een nieuwjaars
receptie van het hoofdbestuur, die minder feestelijk is dan gepland. Stilte is 
er voor het enkele dagen eerder overleden erelid Huub Jacobse. De oud
voorzitter was bovendien lid van verdienste, nog altijd voorzitter van het Des 
Indes Beraad en voorzitter van de Stichting Rottumerberaad. 

Al op het maartcongres komt het vrijwel geheel nieuwe bestuur in 
aanvaring met het congres. Een poging van de afdeling Groningen om de 
inkrimping van het hoofdbestuur van november jl. ongedaan te maken 
mislukt. Het bestuur blijkt stevig in het zadel te zitten; nadat het Groninger 
voorstel is aangenomen, slaagt het bestuur er in het in een herstemming van 
tafel te krijgen. Tijdelijk zal het bestuur zelfs maar tien leden tellen, omdat 
een vacature onvervuld blijft. Maar er is ook politiek. Met een motie die het 
hoofdbestuur alsnog vraagt de motie over twee gedetineerden in een eel uit 
te voeren gebeurt hetzelfde als met het Groninger voorstel. Na herstemming 
steunt een nipte meerderheid het hoofdbestuur. In een resolutie over informele 
economie wordt bepleit enerzijds bepaalde op de economie gerichte regel
geving (bv. vergunningstelsels) te verruimen en anderzijds fraudebestrijding 
te verscherpen. De andere resolutie gaat over kunst en spreekt zich uit voor 
een vooral op de vraag georienteerd subsidiebeleid, in de vorm van leningen 
of plaatskaartsubsidies. Een man met ervaring in de gesubsidieerde theater
wereld is de zaterdagavondspreker. F. Rottenberg is echter gekomen als 
PvdA-voorzitter. Als altijd agressief en niet gediend van nare vragen. Ook 
hier geen stemmenwinst. Koen Petersen lanceert in zijn speech het voorstel 
te komen tot een nieuwe sociaal-liberale partij, die gevormd zou moeten 
worden door mensen uit VVD, PvdA en D66. Het plan vertoont sterke 
gelijkenis met hetgeen Henk Bosma in oktober 1967 voorstelde. 

Op 14 mei congresseert de VVD in Breda, onder meer met het doel een 
nieuw bestuur samen te stellen. In de voorafgaande maanden heeft partij-
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voorzitter E.J.J.E. van Leeuwen-Schut zichzelf onder meer in problemen 
gebracht met het voorstel om Mark Rutte als vice-voorzitter het bestuur 
binnen te halen. De kamercentrale-voorzitters reageren afkeurend; Van 
Leeuwen moet bakzeil halen en Rutte wordt secretaris voor de organisatie, 
belast met de verkiezingscampagne. Voor het eerst injaren wordt iemand met 
een (recent) JOVD-verleden op een hoge functie in de VVD benoemd. De 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 verloopt voor 
de meedingende JOVD-ers minder succesvol. Geen van de nieuwkomers uit 
jong-liberale hoek eindigt hoger dan plaats 60 op de lijst, wel is er zicht op 
een zetel voor oud-JOVD-er Anne-Lize van der Stoel. Bij de min of meer 
gelijktijdige vaststelling van de lijsten voor de gemeenteraden warden iets 
betere resultaten geboekt. Het JOVD-hoofdbestuur bemoeit zich overigens niet 
erg nadrukkelijk met het kandidatencircus in de VVD. Er zijn wel organisa
torische contacten met de VVD, maar die zijn er voomamelijk op gericht de 
positie van de JOVD te beschermen, met name omdat het einde van de 
looptijd van de SWO weer nadert. In toenemende mate lijkt de VVD jongeren 
binnen de partij te willen organiseren, wat onder meer blijkt uit de organisatie 
van een aantal landelijke bijeenkomsten. 

Ook op een antler terrein is de slag om de jongerenmarkt gaande. Vee! 
aandacht trekt het hoofdbestuur met het besluit niet deel te nemen aan het 
brede studentenprotest tegen onderwijsbezuinigingen. Als op een door de 
LSVb verspreide poster toch de naam van de JOVD verschijnt wordt gedreigd 
met een kort geding. Het loopt sissend af, in tegenstelling tot het protest, dat 
door de ME hardhandig uiteen wordt geslagen. Korte tijd later vindt een 
gesprek plaats tussen de jongerenorganisaties en minister Dales van Binnen
landse Zaken over politieke participatie van vrouwen. Enkele organisaties 
willen met haar echter vooral praten over het studentenprotest en stappen na 
haar weigering op. CDJA en JOVD blijven zitten. In de verhoudingen tussen 
de jongerenorganisaties lijkt de verkiezingscampagne te zijn begonnen. 

Ook volop voorbereid op de verkiezingen van 1994 is B. Blase, de !eider 
van de Nieuwe Partij, die op 26 en 27 juni het congres toespreekt en zich 
presenteert als het liberale altematief. De JOVD lijkt de oude traditie van 
contacten met liberale splinters weer op te pakken. Dezelfde avond haalt een 
motie van wantrouwen tegen hoofdredacteur Marten van de Kraats niet meer 
dan 13 stemmen. In de politieke discussie wordt het 'resolutieloze ' experiment 
van vorig jaar voortgezet, met minder resoluties en een meer gevarieerde 
discussie-opzet. Bij de bespreking van een resolutie over Europa blijkt het ooit 
zo hevige enthousiasme voor vergaande samenwerking in een federatie te zijn 
geluwd. Opmerkelijk is verder dat de invoering van een zogenaamde 
Prestatiebeurs voor studenten de steun van het congres krijgt, waarmee de 
JOVD ten opzichte van het regeringsbeleid een meer cooperatieve benadering 
kiest dan de studentenbeweging. 

Op 14 juli wordt besloten vereniging M50 per 20 augustus op te heffen. De 
activiteiten van M50 warden overgenomen door het nieuwe Instituut voor 
Publiek en Politiek. Het besluit is een gevolg van de eis van de minister van 
WVC om met gelijksoortige organisaties te fuseren om voor subsidie in 
aanmerking te blijven komen. Hiermee komt een einde aan de samenwerking 
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JOVD dreigt IAC 
met kort geding 
over actieposter 
AMSTERDAM - De JOVD, jon
gerenorganisatie van de 
VVD, dreigt de organisatie 
van de grote jongeren-stu· 
dentendemonstratie zater
dag in Den Haag met een 
kort geding. Op actieposters 
worden de liberalen tot bun 
ongenoegen genoemd in bet 
rijtje organisaties dat de de
monstratie ondersteont. 

Volgens het Landelijk Actie 
Comite (LAC) dat de demon
stratie organiseert, is dat na 
een steunbetuiging van de 
JOVD gebeurd. De JOVD eist 
dat de posters en pamfletten 
worden verwijderd. Zo niet, 
dan wordt vrijdag een kort 
geding aangespannen. De 
JOVD eist verder dat bet I.AC 
voor vrijdag een excuusbrief 
stuurt en dat voor 7 mei in 
alle landelijke dagbladen een 
rectificatie wordt gepubli· 
ceerd. 



1990-1994 

van de politieke jongerenorganisaties in een zelfstandige organisatie, die 
begon met de oprichting van de NPJCR in 1948. In het nieuwe instituut 
blijven de jongerenorganisaties wel betrokken bij projekten voor jongeren. 

Minstens even historisch is de reis van een JOVD-delegatie naar Zuid
Afrika. Ron Batten, Peter Hietink, Koen Petersen en Michael van Turnhout 
laten zich informeren over de politieke hervormingen. Over de reis is 
jarenlang gediscussieerd in het hoofdbestuur en langdurig onderhandeld met 
de Zuidafrikaanse ambassade. Nog niet duidelijk is overigens welke 
jongerenorganisatie in het nieuwe Zuid-Afrika als 'zusterorganisatie' 
beschouwd kan gaan worden. 

Het laatste JOVD-congres voor de viering van het 9e lustrum wordt in 
november in Gilze-Rijen gehouden. De vaststelling van het inrniddels 
traditionele Politiek Kem Programma is aan de orde. Het is de vijfde editie 
sinds het ontstaan in 1970. Zoals vaak geeft dit aanleiding tot een discussie 
over de monarchie. Ofschoon de principiele bezwaren gehandhaafd blijven, 
wordt een blijk van 'aanhankelijkheid aan Hare Majesteit' daaraan toege
voegd. Het is de meest monarchistische uitspraak sinds de vroege jaren zestig. 
Het zaterdagavond-optreden wordt verzorgd door D. Pinto en C. Cori.iz, 
kandidaat-kamerleden voor VVD en CDA. Ze zijn gevraagd over rninder
hedenbeleid te discussieren en doen dat ook. Ook opmerkelijk is een strijd om 
het hoofdredacteurschap van Driemaster. Folkert Bolkestein, kandidaat van het 
Hoofdbestuur, boekt een nipte overwinning op opponent Patrick de Bruijn. 

Jan Kees Wiebenga (foto Dordrecht, 17 november 1990) 
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Voorzitter Koen Petersen houdt het 
congres een vergelijking tussen Hans 
Wiegel en Fred Oster voor, inspelend 
op de recente speculaties over de zo
veelste niet-terugkeer van de voor
malige partijleider. Zijn uitspraak haalt 
de Telegraaf en zorgt voor opschudding 
in de VVD. 

Eind november congresseert IFLRY 
in het Finse Turku. Een poging om na 
vier jaar afwezigheid opnieuw een 
JOVD-er in het bestuur gekozen te 
krijgen rnislukt. Kandidaat Hans-Peter 
Lassche wordt in de race verslagen 
door uitgerekend een lid van de Neder
landse Jonge Democraten. Anderhalve 
maand later, op 15 en 16 januari 1994, 
congresseert L YMEC in het Spaanse 
Lloret de Mar. Alex Stempels, de zit
tende algemeen secretaris, wordt niet 
opnieuw in het bestuur van de federatie 
gekozen. 

Op 5 en 6 maart 1994 verschijnt niet 
alleen dit boek, maar wordt bovendien 
het 9e lustrum gevierd in het Haagse 



Dynamische jaren 

Bel Air Hotel, verblijfplaats van de groten der aarde, met uitzicht op het 
Catshuis. Op het programma staat onder meer de huldiging van het zesde 
erelid, Jan Kees Wiebenga. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 
2 maart wordt afgezien van viering op de feitelijke verjaardag, 26 februari . Of 
zou het hoofdbestuur de voorkeur hebben gegeven aan herdenking van de 
eerste hoofdbestuursvergadering, op 6 maart 1949? 
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45 jaar JOVD 

Epiloog 

Gemiddeld telde de ledenadministratie van de JOVD de afgelopen 45 jaar 
zo'n 2.000 leden, met uitschieters naar boven tot ongeveer 5.000 en naar 
beneden tot enkele honderden. Er van uitgaande dat leden het gemiddeld na 
een jaar of drie voor gezien houden, zoals onderzoekers ooit concludeerden, 
kan vastgesteld worden dat ruim 30.000 mensen ooit lid van de organisatie 
zijn geweest, van wie de meesten nog in leven zullen zijn. Hoewel het als 
percentage van de bevolking uiterst gering is, kan ook de vergelijking 
gemaakt worden met het ledental van een politieke partij als bijvoorbeeld de 
VVD. Deze partij telt op dit moment ongeveer 55.000 leden die doorgaans 
lange tijd, of zelfs hun hele leven lid zullen blijven. Veel ( oud-)JOVD-ers 
zullen lid zijn van de VVD, een aanzienlijk kleiner aantal heeft zich 
aangesloten bij D66, nog minder kwamen er terecht bij de PvdA, het CDA of 
Groen Links. De groep oud-JOVD-ers in de VVD wordt in omvang wellicht 
nog overtroffen door de partijlozen. 

Gelet op deze getallen is de conclusie niet gerechtvaardigd dat de JOVD in 
de eerste plaats een opleidingscentrum voor politici is, zoals vaak gesugge
reerd is. Voor veel meer mensen vervult de JOVD die functie niet en niet 
alleen omdat zij hun ambities zagen stranden. Dat neemt niet weg dat een 
kleine twintig Tweede Kamerleden en een handvol bewindslieden voortkwa
men uit de gelederen van de JOVD. Tel daarbij op het veel grotere aantal 
raads- en statenleden. Opmerkelijk is overigens dat het twintigtal JOVD'ers 
dat Den Haag bereikte geen vrouwen telt. Na de komende verkiezingen zal 
Anne-Lize van der Stoel de eerste zijn. Die leveranciersfunctie is wel de 
belangrijkste rol die de JOVD voor de Nederlandse politiek vervult. Ook de 
ideeen die in de JOVD worden geboren bereiken langs die weg de echte 
politiek. Ook op diegenen die politiek actief worden zullen de talloze 
discussies in de jongerenorganisatie hun uitwerking niet gemist hebben. En 
omgekeerd zullen ze in hun JOVD-tijd van invloed geweest zijn op het 
gedachtengoed van de JOVD. Het is niet verrassend dat veel, hoewel zeker 
niet alle, politiek actieve oud-JOVD-ers in de officieel niet bestaande 
linkervleugel van de VVD te vinden zijn. 

Een veel bescheidener politieke invloed oefent de JOVD rechtstreeks uit. 
Zichtbaar is die invloed al nauwelijks, omdat veel contacten met 'de partij' 
in beslotenheid plaatsvinden. Wel is de JOVD zo nu en dan in staat gebleken 
op discussies te starten die op langere terrnijn politieke betekenis hebben 
gekregen. De al in de jaren vijftig gepropageerde organisatorische vernieuwing 
van de VVD werd in de jaren zestig serieus genomen. Ideeen uit de Resolutie 
Demostaat uit 1964 belandden in het programma van D'66. De sinds de 
vroege jaren zeventig gesuggereerde samenwerking tussen VVD en PvdA heet 
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in hedendaags jargon een 'reele optie' te zijn. Daarnaast bleek het JOVD
congres de politieke toekomst vaak goed te kunnen voorspellen. China is 
immers lid geworden van de Veiligheidsraad, Israel is bereid te praten over 
land voor vrede en alle kabinetten die van de JOVD moesten vertrekken zijn 
uiteindelijk afgetreden. Maar de Eerste Kamer is er nog en de monarchie ook. 

Voor de meeste leden biedt en hood de JOVD echter een eerste kennis
making met politiek en liberale politiek in het bijzonder. Veruit de meeste 
leden hebben zich nooit vertoond op de Haagse matras. Heel veel leden 
namen genoegen met de bijeenkomsten van hun afdeling, met het bijwonen 
van een enkel congres of met het lezen van Driemaster. Duizenden volgden 
een of meer JOVD-cursussen, talloze JOVD-ers toonden nooit enige interesse 
in politieke discussie, maar zorgden dat alles gesmeerd georganiseerd werd. 
Anderen speelden alleen een spel om de macht. 

Een dikke rode draad door de JOVD-geschiedenis is de nooit eindigende 
discussie over de relatie met de VVD. Geen enkele politieke jongerenorgani
satie besteedt zoveel tijd aan discussies van dit type als de JOVD. Hoe het 
precies zit zal een buitenstaander waarschijnlijk nooit begrijpen. Laat ik 
volstaan met de drieledige constatering dat de JOVD er zonder de VVD nooit 
zou zijn geweest, dat de JOVD een zakelijk contract met die partij gesloten 
heeft (de SWO) en dat de JOVD de enige politieke jongerenorganisatie is 
waarvan het kantoor zich niet op de zolder van een partijbureau bevindt. 

Door de jaren heen zijn overigens in de organisatie, de politieke lijn, de 
omvang en het karakter van de JOVD grote verschillen waarneembaar. Bij de 
oprichting startte de JOVD als een studievereniging van op de VVD 
georienteerde jongeren. Het bedrijven van 'praktische politiek' was uit den 
boze, maar deed geleidelijk zijn intrede in het midden van de jaren vijftig. 
Aan het eind van de jaren vijftig was de organisatie uitgegroeid tot een 
volwassen politieke jongerenorganisatie met ongeveer 2.000 leden. De JOVD 
had een goed ontwikkeld netwerk van afdelingen en was geaccepteerd als 
gesprekspartner van de VVD. Het politiek activisme bracht de organisatie 
gedurende de jaren zestig in steeds grotere moeilijkheden. Na principiele 
discussies over democratie en economie in het begin van de jaren zestig, 
bracht de tweede helft van dit decennium de JOVD in een benarde positie. De 
oprichting van D'66, mede door een aantal oud-leden, plaatste de vereniging 
tussen twee vuren. De VVD vertrouwde het jonge linkse gespuis niet echt 
meer, terwijl D'66 geen enkele behoefte aan de zo nagestreefde contacten met 
de JOVD had. De ledengrafiek maakte een duikvlucht, die eindigde omstreeks 
1974. Met behulp van de populariteit van Wiegel en subsidie van CRM kroop 
de JOVD uit het dal, op weg naar haar grootste glorietijd. Tot 1986 steeg het 
aantal leden zo sterk, dat de computer het nauwelijks kon verwerken. De 
CRM-subsidie en de sterke groei brachten overigens met zich mee dat de 
JOVD minder aandacht ging besteden aan het bedrijven van praktische 
politiek en zich vooral concentreerde op Vorming & Scholing en de interne 
organisatie. Bijna overal in het land werden afdelingen opgericht. De 
kruisraketten en Ed 'Raket' Nijpels leverden daaraan hun bijdrage. Na 1986 
zette een langzame daling van het ledental in. W ederom kan een relatie met 
de populariteit van de VVD vermoed worden. Omdat geen sprake was van 
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een dramatische situatie als in het begin van de jaren zeventig, bleef een 
catastrofe achterwege. De JOVD is er nog altijd en heeft nog altijd een goed, 
zij het niet landelijk dekkend, netwerk van afdelingen. Vooralsnog moet de 
JOVD worden gezien als een onuitroeibaar verschijnsel. 
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Bijlage 1 

Erevoorzitters 

1. P.J. Oud (t 13 augustus 1968) 
gehuldigd op 14 september 1957 te Rotterdam 

2. H.A. Korthals (t 1 november 1976) 
gehuldigd op 15 februari 1974 te Utrecht 

3. W.J. Geertsema (t 27 juni 1991) 
gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede 

Ereleden 

1. H.A. Korthals (t 1 november 1976) 
gehuldigd op 18 november 1951 te Zwolle 

2. W.J. Geertsema (t 27 juni 1991) 
gehuldigd op 15 februari 1974 te Utrecht 

3. H. Wiegel 
gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede 

4. E. Nypels 
gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede 

5. H.H . Jacobse (t 15 januari 1993) 
gehuldigd op 10 maart 1984 te Rotterdam 

6. J.G.C. Wiebenga 
gehuldigd op 5 maart 1994 te Den Haag 
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Bijlage 2 

Leden van verdienste 

1. Jacques G.Th. Linssen 
(15 november 1952) 

2. Tim de Vries 
(12 november 1955) 

3. Edgar Nordlohne 
(10 november 1956) 

4. Gilles van der Zande 
5. Lukas D. Oosterveld 
6. Gert Stempher 
7. Hein J. Roethof 
8. Rien Booy 
9. Onno Tammens 
10. Huub H. Jacobse 

(5 november 1960) 
11. Evert T. Hoven 

(31 oktober 1964) 
12. Rob Hofman 

(6 november 1965) 
13. Ruud W.W. Jager 

(24 maart 1979) 
14. Bert van der Stoel 

(24 maart 1979) 
15. Roelof Houwing 

(10 maart 1984) 
16. Marco P. Swart 

(10 maart 1984) 
17. Ada C. den Ottelander 

(25 juni 1989) 
18. Jan van der Laag 

(25 juni 1989) 
19. Jules Maaten 

(25 juni 1989) 
20. Dries van Bergeyk 

(5 maart 1994) 
21. Mark Rutte 

(5 maart 1994) 
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Bijlage 3 

Algemene vergaderingen 

1. 26 februari 1949 
2. 12 november 1949 
3. 19 november 1950 
4. 17 en 18 november 1951 
5. 15 en 16 november 1952 
6. 14 en 15 november 1953 
7. 13 en 14 november 1954 
8. 12 en 13 november 1955 
9. 10 en 11 november 1956 
10. 16 en 17 november 1957 

11. 25 en 26 oktober 1958 

12. 24 en 25 oktober 1959 
13. 5 en 6 november 1960 
14. 25 en 26 februari 1961 
15. 11 en 12 november 1961 
16. 2 en 3 juni 1962 
17. 10 en 11 november 1962 
18. 8 en 9 juni 1963 
19. 26 en 27 oktober 1963 
20. 6 en 7 juni 1964 
21. 31 oktober en 

1 november 1964 
22. 12 en 13 juni 1965 
23. 6 en 7 november 1965 
24. 12 en 13 februari 1966 
25. 11 en 12 juni 1966 
26. 29 en 30 oktober 1966 
27. 19 november 1966 
28 . 11 februari 1967 
29. juni 1967 
30. 28 en 29 oktober 1967 
31. 10 en 11 februari 1968 
32. 15 en 16 juni 1968 
33. 2 en 3 november 1968 

34. 8 en 9 februari 1969 
35. 7 en 8 juni 1969 
36. 8 en 9 november 1969 
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Den Haag (Pulchri Studio) 
Utrecht (Hotel Pays Bas) 
Amsterdam (Het Gouden Hooft) 
Zwolle 
Dordrecht (Gebouw Americain) 
Meppel (Zaal Slot) 
Amsterdam (Carlton Hotel) (lustrum) 
Groningen 
Eindhoven (Hotel de Bijenkorf) 
Den Haag (Kurhaus, opening in 
Tweede Kamer) 
Assen (Provinciehuis, Concerthuis en 
Bellevue) 
Amsterdam (Krasnapolsky) (lustrum) 
Leeuwarden (De Harmonie) 
BAV Wassenaar (De Haven) 
Arnhem (Musis Sacrum) 
BA V Dalfsen (De Vechtstroom) 
Rotterdam (Restaurant Engels) 
BAV Dalfsen (De Vechtstroom) 
Groningen (Concerthuis) 
BA V Dalfsen (De Vechtstroom) 

Amsterdam (Krasnapolsky) (lustrum) 
BAV Dalfsen (De Vechtstroom) 
Scheveningen (De Gouden Wieken) 
Zeist (Woudschoten) 
BA V Dalfsen (De Vechtstroom) 
Leeuwarden (De Harmonie) 
Zeist (Het Jagershuis) 
Zeist (W oudschoten) 
BAV Dalfsen (De Vechtstroom) 
Amersfoort (Evert Kupersoord) 
Zeist (W oudschoten) 
BA V Dalfsen (De Vechtstroom) 
Nijmegen (lnstituut St. 
Henricus) 
Breda (Kasteel Bouvigne) 
BA V Dalfsen (De Vechtstroom) 
Emmen (De Muzeval) (lustrum) 
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37. 31 januari en 1 februari 1970 Breda (Kasteel Bouvigne) 
38. 13 en 14 juni 1970 BAV Dalfsen (De Vechtstroom) 
39. 31 oktober 

en 1 november 1970 Lunteren (De Blije Werelt) 
40. 12 december 1970 BAV Hilversum (De Karseboom) 
41. 27 en 28 februari 1971 Soesterberg (Contact der 

Continenten) 
42. 5 en 6 juni 1971 BAV Dalfsen (De Vechtstroom) 
43. 6 en 7 november 1971 Zuidlaren (Sprookjeshof) 
44. 11 en 12 februari 1972 Ede (Hotel de Paasberg) 
45. 3 en 4 juni 1972 Soesterberg (Contact der 

Continenten) 
46. 4 en 5 november 1972 Noordwijkerhout (Congrescentrum 

Leeuwenhorst) 
47. 6 januari 1973 Zuidlaren 
48. 10 en 11 maart 1973 Soesterberg (Contact der 

Continenten) 
49. 2 en 3 juni 1973 Appingedam (Hotel Ekenstein) 
50. 3 en 4 november 1973 Oisterwijk (Kongresoord de 

Waterput) 
51. 5 januari 1974 BAV Ede 
52. 15 en 16 februari 1974 Utrecht (lustrum) 
53. 8 en 9 juni 1974 Meppel (Schouwburg Ogterop) 
54. 2 en 3 november 1974 Ubbergen 
55 . 22 en 23 februari 1975 Leiden 
56. 29 maart 1975 BAV Utrecht 
57. 19 april 1975 BAV Ede 
58. 10 mei 1975 BAV Utrecht 
59. 24 mei 1975 BAV Utrecht 
60. 7 juni 1975 BAV Utrecht 
61. 21 en 22 juni 1975 Oenkerk 
62. 30 augustus 1975 BAV Utrecht 
63. 1 en 2 november 1975 Ellecom 
64. 16 januari 1976 BAV Ede 
65. 7 en 8 februari 1976 Leiden (Hotel Nieuw Minerva) 
66. 19 en 20 juni 1976 Groningen (De Doelen) 
67. 30 en 31 oktober 1976 Groesbeek (Die Hoghe 

Hoenderbergh) 
68. 15 januari 1977 BA V Amersfoort 
69. 12 en 13 maart 1977 Amsterdam (De Brakke Grond) 
70. 18 en 19 juni 1977 Den Bosch (Hotel de Postzegel) 
71. 15 oktober 1977 BA V Ede (De Reehorst) 
72. 5 en 6 november 1977 Staphorst ( congrescentrum Beugelen) 
73 . 4 en 5 maart 1978 Dordrecht (Hotel de Statenhof) 
74. 17 en 18 juni 1978 Sloten (De Mallemok) 
75 . 9 september 1978 BAV Ede (De Reehorst) 
76. 11 en 12 november 1978 Maastricht (Motel Maastricht) 
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Algemene vergaderingen 

* 24 en 25 maart 1979 Lustrumcongres in Ede (De Ree-
horst), geen algemene vergadering 

77 . 28 april 1979 BAV Assen 
78. 23 en 24 juni 1979 Apeldoorn (De Keizerskroon) 
79. 24 en 25 november 1979 Zandvoort (Hotel Bouwes) 
80. 9 februari 1980 BA V Amersfoort (Restaurant Kobus 

aan de Poort) 
81. 29 en 30 maart 1980 Dalfsen (De Bron) 
82. 17 mei 1980 BA V Amersfoort 
83. 14 en 15 juni 1980 Breda (Motel Breda) 
84. 18 en 19 oktober 1980 BA V Santpoort 
85. 15 en 16 november 1980 Hoogeveen (Motel Hoogeveen) 
86. 31 januari 1981 BA V Maarssenbroek (De Eendekooi) 
87. 14 en 15 maart 1981 Scheveningen (De Gouden Wieken) 
88. 17 mei 1981 BA V Hilversum 
89. 13 en 14 juni 1981 Berg en Dal (Hotel Hamer) 
90. 10 oktober 1981 BA V Maarssenbroek 
91. 21 en 22 november 1981 Nuland (Motel Nuland) 
92. 7 maart 1982 BAV Tilburg 
93. 27 en 28 maart 1982 Hoogeveen (Motel Hoogeveen) 
94. 19 en 20 juni 1982 Alkmaar (Schouwburg ' t 

Gulden Vlies) 
95. 20 en 21 november 1982 Vlissingen (Hotel Brittania) 
96. 19 en 20 maart 1983 Deventer (Postiljon Motel) 
97. 1 mei 1983 BAV (Amersfoort) 
98. 25 en 26 juni 1983 Bunnik (Postiljon Motel) 
99. 24 september 1983 BAV Amersfoort 
100. 12 en 13 november 1983 Groningen (Martinihal) 
101. 10 maart 1984 Rotterdam (Hilton) (lustrum) 
102. 23 en 24 juni 1984 Kerkrade (Centrum Rolduc) 
103. 15 september 1984 BA V Zwolle (Buitensocieteit) 
104. 17 en 18 november 1984 Nijmegen (Het Kolpinghuis) 
105. 16 en 17 maart 1985 Biddinghuizen (Flevohof) 
106. 22 en 23 juni 1985 Eindhoven (Motel Eindhoven) 
107. 21 september 1985 BA V Utrecht/De Bilt (De Biltse 

Hoek) 
108. 9 en 10 november 1985 Dordrecht (Postiljon Motel) 
109. 15 en 16 maart 1986 Deventer (Postiljon Motel) 
110. 21 en 22 juni 1986 Bunnik (Postiljon Motel) 
111. 15 en 16 november 1986 Deventer (Postiljon Motel) 
112. 21 en 22 maart 1987 Dordrecht (Postiljon Motel) 
113. 20 en 21 juni 1987 Bunnik (Postiljon Motel) 
114. 21 en 22 november 1987 Deventer (Postiljon Motel) 
115. 20 december 1987 BA V Bunnik (Postiljon Motel) 
116. 19 en 20 maart 1988 Biddinghuizen (Flevohof) 
117. 18 en 19 juni 1988 Bunnik (Postiljon Motel) 
118. 19 en 20 november 1988 Rosmalen (Postiljon Motel) 
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119. 18 en 19 maart 1989 Arnersfoort (Euroase) 
120. 25 juni 1989 Veldhoven (Koningshof), 

lustrumcongres, algemene 
vergadering alleen op zaterdag 

121. 18 en 19 november 1989 Amersfoort (Euroase) 
122. 17 en 18 maart 1990 Deventer (Postiljon Motel) 
123. 6 mei 1990 BA V Bunnik (Postiljon Motel) 
124. 16 en 17 juni 1990 Haren (Postiljon Motel) 
125. 17 en 18 november 1990 Dordrecht (Postiljon Motel) 
126. 2 maart 1991 BA V Zwolle (Nieuwe 

Buitensocieteit) 
127. 16 en 17 maart 1991 Lelystad (Hotel Lelystad) 

6 april 1991 Voortgezette vergadering Utrecht 
(Beatrixgebouw) 

128. 22 en 23 juni 1991 Lelystad (Hotel Lelystad) 
129. 16 en 17 november 1991 Lelystad (Hotel Lelystad) 
130. 14 en 15 maart 1992 Arnhem (Motel West End) 
131. 20 en 21 juni 1992 Almelo (Theaterhotel) 
132. 14 en 15 november 1992 Arnhem (Motel West End) 
133. 20 en 21 maart 1993 Gilze-Rijen (Motel Gilze-Rijen) 
134. 26 en 27 juni 1993 Gilze-Rijen (Motel Gilze-Rijen) 
135. 13 en 14 november 1993 Gilze-Rijen (Motel Gilze-Rijen) 

* 5 en 6 maart 1994 Lustrumcongres in Den Haag (Bel 
Air Hotel), geen algemene 
vergadering 
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Bijlage 4 

V oorzitters 

1. W.J. de Blaey 
(26 februari 1949 - augustus 1949) 

2. Jacques G.Th. Linssen 
(augustus 1949 - 8 april 1951) 

3. Frits R. van Gelder 
(8 april 1951 - 17 november 1951) 

4. Edgar Nordlohne 
(17 november 1951 - 15 novembeF-1952) 

5. Hein J. Roethof 
(15 november 1952 - 10 november 1956) 

6. Huub H. Jacobse 
(10 november 1956 - 24 oktober 1959) 

7. Evert T. Hoven 
(24 oktober 1959 - 11 november 1961) 

8. Mattie D. de Bruijne 
(11 november 1961 - 10 november 1962) 

9. Erwin Nypels 
(10 november 1962 - 31 oktober 1964) 

10. Reinier W.A. Heyting 
(31 oktober 1964 - 6 november 1965) 

11. Hans Wiegel 
(6 november 1965 - 29 oktober 1966) 

12. Gerard van der Meer 
(29 oktober 1966 - 28 oktober 1967) 

13. Henk Bosma 
(28 oktober 1967 - 8 november 1969) 

14. Dick J.D. Dees 
(8 november 1969 - 27 februari 1971) 

15. Domien N.M. van Wees 
(27 februari 1971 - 10 maart 1973) 

16. Roy V.W.M. Lantain 
(10 maart 1973 - 15 februari 1974) 

17. Ed H.T.M. Nijpels 
(15 februari 1974 - november 1975) 

18. Johan W. Rernkes 
(november 1975 - 12 maart 1977) 

19. Gijs M. de Vries 
(12 maart 1977 - 17 juni 1978) 

20. Frank H.G. de Grave 
(17 juni 1978 - 29 maart 1980) 

21. Robert A.E. de Haze Winkelman 
(29 maart 1980 - 14 maart 1981) 
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22. Roelof Houwing 
(14 maart 1981 - 7 september 1982) 

23 . Eric Brinckmann 
(7 september 1982 - 12 november 1983) 

24. Herman Vermeer 
(12 november 1983 - 17 november 1984) 

25 . Julius Remarque 
(17 november 1984 - 21 juni 1986) 

26. Eric Balemans 
(21 juni 1986 - 21 april 1987) 

27. Annette Nijs 
(26 april 1987 - 19 november 1988) 

28. Mark Rutte 
(19 november 1988 - 22 juni 1991) 

29. Cor Schagen 
(22 juni 1991 - 14 november 1992) 

30. Koen Petersen 
(14 november 1992 - ) 

De erevoorzitter en vijftien JOVD-voorzitters. Achterste rij v.l.n.r. Mattie de Bruijne, Ed Nijpels en Roy 
Lantain. Middelste rij v.l.n.r. Gerard van der Meer, Frank de Grave, Dick Dees, Evert Hoven, Erwin Nypels, 
Gijs de Vries, Robert de Haze Winkelman, Herman Vermeer en Roelof Houwing. Voorste rij, zittend v.l.n.r. 
Edgar .Nordlohne, W.J. Geertsema, Hein Roethof en Jacques Linssen. (foto 1984) 
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Bijlage 5 

Hoof dredacteuren van (De) Driemaster 

Benoemd door het hoofdbestuur: 

l. Gert Stempher 
(26 februari 1949 - september 1962) 

2. Evert T. Hoven 
(september 1962 - 1963) 

3. Fri ts W agenmaker 
( 1963 - 1 november 1966) 

4. Rob Marcuse 
(1 november 1966 - 28 oktober 1967) 

5. Gerard van der Meer 
(1967 - 1970) 

6. Jan Ekkers 
(1970) 

7. J.H. Lambers 
(1970 - 1972) 

8. A. Gijsberts 
(1972 - 1973) 

9. Jan W eggemans 
(1973 - 4 januari 1975) 

10. J. Don Berghuis 
Ganuari 1975 - 4 september 1976) 

11. Bert van der Stoel 
(september 1976 - 1978) 

12. Gijs de Vries 
(1978 - april 1979) 

13. Jan den Dekker 
(april - september 1979) 

14. Marco Swart 
(november 1979 - maart 1981) 

15. Wiljan Loomans 
(maart 1981 - 1982) 

16. Wirn Fels 
(1982 - 1983) 

17. Wilfried Derksen 
(1983 - begin 1985) 

18. Auke Baas 
(begin 1985 - 19 januari 1986) 

19. Albert Berens 
(voorjaar 1986 - 15 november 1986) 
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Benoemd door de algemene vergadering: 

20. Hans Deden 
(15 november 1986 - 18 juni 1988) 

21. Walter Romelingh 
(18 juni 1988 - 18 maart 1989) 

22. Andre van Schie 
(18 maart 1989 - 17 november 1990) 

23 . Kel Koenen 
(17 november 1990 - 16 november 1991) 

24. Koen Petersen 
(16 november 1991 - 14 november 1992) 

25. Marten van de Kraats 
(14 november 1992 - 13 november 1993) 

26. Folkert Bolkestein 
(13 november 1993 - ) 
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Bijlage 6 

Beginselverklaringen 

Eerste beginselverklaring 
V astgesteld in 1949 of 1950 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie stelt aan alle staatkunde de 
eis, dat zij , uitgaande van de algemeen erkende godsdienstige en ethische 
grondslagen der Nederlandse volksgemeenschap, gericht zij op de bevordering 
van de geestelijke en stoffelijke bloei dier gemeenschap, daarbij verwerpende 
de opvatting, dat het doel der staatkunde is gelegen in de bevordering van het 
belang van het individu of van enige bevolkingsgroep als zodanig, 

beschouwt als het krachtigste en veelal onontbeerlijke middel om aan die eis 
te beantwoorden de bevordering van de zelfwerkzaamheid der burgers zo 
binnen het staatsverband als daarbuiten, 

is mistdien van oordeel, dat de staat tot taak heeft in het algemeen belang 

enerzijds: de ontplooiing van de persoonlijke gaven en krachten mogelijk te 
maken en te bevorderen, 

anderzijds: de individuele vrijheid, waar zij de gemeenschap of medeburgers 
te kort zou doen, te beperken en in goede banen te leiden, en 

vat haar beginselen samen in de begrippen: 

vrijheid 
verantwoordelijkheid 
verdraagzaamheid 
sociale gerechtigheid 
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Tweede beginselverklaring 
Vastgesteld door de algemene vergadering op 11 en 12 juni 1966 

Doe! en beginselen 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie is een liberale organisatie. 
Zij beschouwt als doel van het liberalisme: het bevorderen van de geestelijke 
en materiele ontplooiing van alle mensen. Dit doel dient naar haar oordeel 
nagestreefd te worden uitgegaande van de beginselen: vrijheid, verantwoorde
lijkheid, verdraagzaarnheid, gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid. 

Vrijheid 

De vrijheid is van wezenlijke betekenis voor elke persoon en voor elke 
samenleving. Een mens in een liberale gemeenschap leeft in een ruimte die 
leefbaar is omdat er vrijheid heerst. Deze ruimte is begrensd, en de grenzen 
worden gevormd door de leefruimte van de ander. Om vrij te zijn moet men 
bevrijd worden, als volk van buitenlandse overheersing, als volksgroep van 
discriminatie, als persoon van dwang en elementaire noden. Alleen voor een 
mens die materieel en geestelijk vrij is, openen zich in deze leefbare ruimte 
perspectieven voor een vrije keuze. Het liberalisme zal zich daarom volledig 
inzetten, zowel voor de bevrijding van de wereld van overheersing, discrirni
natie en elementaire noden, als voor de vrijheid van keuze voor elk mens op 
zo ruim mogelijk gebied. Het doel is niet bereikt wanneer uitsluitend wette
lijke vrijheden zijn verzekerd: ook de werkelijke geestelijke en materiele vrij
heden dienen te worden gerealiseerd. 

Verantwoordelijkheid 

Waar de vrijheid van keuze de vrijheid van de medemens in gevaar brengt 
moeten er grenzen aan worden gesteld. Vrijheid is daarom vrijheid in 
gebondenheid, en alleen mogelijk naast verantwoordelijkheid. Verantwoorde
lijkheid duidt zowel op de solidariteit met de medemens, als op de plicht zijn 
eigen kracht te ontwikkelen. Dit wil zeggen dat men zijn eigen vrijheid 
inperkt, om de vrijheid van de medemens te verwerkelijken, en hem te dienen 
wanneer dit nodig is. Het wil ook zeggen dat elke persoon, waar hij ook in 
de samenleving is geplaatst, zich de gevolgen van zijn eigen handelen bewust 
is. De verantwoordelijkheid is een wezenskenmerk van de echte vrijheid. 

Verdraagzaamheid 

Verdraagzaamheid is het kunnen verdragen dat een antler mens anders is, en 
hem de ruimte geven om dat anders-zijn te beleven. Dit houdt niet in, dat men 
er geen waardheidsbegrip op na mag houden. Integendeel, een eigen 
overtuiging, ook als die de waarheid van de antler afwijst, is een voorwaarde 
voor verdraagzaarnheid, rnits deze overtuiging geen afbreuk doet aan de 
aanvaarding van de antler in zijn eigen ruimte als gelijkwaardig mens. De 

138 



Beginselverklaringen 

liberale verdraagzaamheid houdt in dat geen enkele levens- of wereldbeschou
wing, noch enige ideologie een voorkeursplaats bij de inrichting van staat en 
maatschappij mag verkrijgen. Een liberaal behoort de grenzen van de ver
draagzaamheid ruim te leggen. Toch zal ook hij onverzettelijk moeten zijn als 
de verdraagzaamheid zelf werkelijk gevaar loopt. 

Ge lij kwaardig heid 

De waardigheid van de mens, o.a. omschreven in de 'universele verklaring 
van de rechten van de mens ' der Verenigde Naties, behoort de eerste norm 
en grondslag van elke samenleving te zijn. Daarom zal het liberalisme strijden 
voor gelijke ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen. Elke discriminatie, op 
wat voor gebied ook, zal door liberalen met kracht worden bestreden. Ver
schillen in ras, nationaliteit, taal, levensovertuiging, politieke overtuiging, 
afkomst of sexe, vormen geen basis voor ongelijke behandeling van mensen 
of mensengroepen. Daarom is het liberalisme ook scherp gekant tegen 
apartheid of andere barrieres, waarbij deze factoren worden misbruikt om 
bepaalde groepen minder ontplooiingsmogelijkheden te geven dan andere. Een 
streven naar gelijke kansen en rechten houdt overigens niet in een streven 
naar gelijke mensen. Ook aanleg, opvoeding, en karakter leiden tot individuele 
verschillen. Een streven om deze menselijke verschillen te egaliseren of te 
veronachtzamen, is een ontkenning van de menselijke waardigheid. 

Sociale gerechtigheid 

In een liberale samenleving zullen de sterken de zwakken helpen, omdat de 
medemensenlijkheid dit vereist. Deze vorm van hulp is geen bedeling, maar 
een sociale gerechtigheid, geen gunst, maar een wezenstrek van de verant
woordelijke maatschappij. Sociale gerechtigheid waarborgt de ruimte om in 
vrijheid te leven van elke persoon, van elke groep van personen, en van elk 
volk. 
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Derde beginselverklaring 
Vastgesteld door het hoofdbestuur in 1976 

Doe! en beginselen 

De JOVD is een onafhankelijke jongerenorganisatie. Wij zien als doel van het 
liberalisme: het bevorderen van de geestelijke en materiele ontplooiings
mogelijkheden van alle mensen. Daarbij moet worden uitgegaan van de 
beginselen vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaarnheid, gelijkwaar
digheid en sociale gerechtigheid. 

Vrijheid 

Het liberalisme hecht zoveel waarde aan de vrijheid, omdat deze voorwaarde 
is voor optimale geestelijke en materiele ontplooiingsmogelijkheden van de 
mens. Om vrij te zijn moet men bevrijd worden: als volk van buitenlandse 
overheersing, als groep van discrirninatie, als individu van dwang en elemen
taire noden. Liberalen zullen zich inzetten voor zowel de vreedzame 
bevrijding van de wereld van overheersing, discrirninatie en elementaire 
noden, als voor de daarop gebaseerde vrijheid van keuze voor ieder mens op 
zo breed mogelijk terrein. Het doel is voor liberalen niet bereikt als uitsluitend 
wettelijke vrijheden zijn verzekerd; ook de geestelijke en immateriele 
vrijheden dienen te worden gerealiseerd. 

Verantwoordelijkheid 

De menselijke vrijheid is zeker niet onbeperkt. De vrijheid van de een vindt 
zijn begrenzing in de vrijheid van de antler. De mens is niet een op zichzelf 
staand wezen, maar leeft in een gemeenschap. Vrijheid is daarom vrijheid in 
gebondenheid, en alleen mogelijk naast verantwoordelijkheid. Verantwoorde
lijkheid duidt zowel op de solidariteit met de medemens, als op de plicht zijn 
eigen kracht te ontwikkelen. Dit wil zeggen dat de liberaal zijn eigen vrijheid 
inperkt om de vrijheid van zijn medemens te verwezenlijken en om hem te 
dienen wanneer dit nodig is. Het wil ook zeggen dat de liberaal zich de 
gevolgen van zijn handelen bewust is, waarin hij ook in de samenleving is 
geplaatst. Deze verantwoordelijkheid is een wezenskenmerk van de echte 
vrijheid. 

Verdraagzaamheid 

Verdraagzaarnheid is het kunnen verdragen dat ieder mens anders is, en hem 
de ruimte geven om dat anders-zijn te beleven. Dit betekent niet, dat men er 
geen eigen overtuiging of waardebegrip op na mag houden. Het betekent wel, 
dat geen enkele levens- of wereldbeschouwing, noch enige ideologie, een voor
keursplaats bij de inrichting van staat en maatschappij mag krijgen. Een libe
raal dient de grenzen van zijn verdraagzaarnheid ruim uit te leggen. Toch zal 
ook hij onverzettelijk moeten zijn als de verdraagzaarnheid zelf gevaar loopt. 
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Gelijkwaardigheid 

In het centrum van het liberale denken staat de mens. De waardigheid van de 
mens, o.a. omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, behoort de eerste norm en grondslag van elke samenleving te zijn. 
Daarom zal het liberalisme strijden voor gelijke ontplooiingsmogelijkheden 
voor iedereen. Elke vorm van discriminatie zal door de liberalen met kracht 
worden bestreden. Verschillen in ras, nationaliteit, eigendom, taal, levensover
tuiging, politieke overtuiging, atkomst of sexe, vormen geen basis voor 
ongelijke behandeling van mensen. Daarom is het liberalisme ook scherp 
gekant tegen apartheid of andere barrieres, waarbij deze factoren worden 
misbruikt om bepaalde groepen minder ontplooiingsmogelijkheden te geven 
dan andere. Een streven naar gelijke rechten en kansen houdt overigens geen 
streven in naar gelijke mensen. Ook aanleg, opvoeding en karakter geven 
aanleiding tot individuele verschillen. Een streven om deze menselijke ver
schillen te egaliseren of te onachtzamen is een ontkenning van de menselijke 
waardigheid. 

Sociale gerechtigheid 

Evenmin als vrijheid zonder verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid enige 
inhoud hebben, kan dit het geval zijn zonder goede garanties dat van de 
vrijheid ook werkelijk gebruik gemaakt kan worden. Het recht op vrije 
ontplooiing is een farce, overal waar bestaansnood heerst of waar economisch 
sterkere groepen hun macht misbruiken. 
Liberalen dienen dan ook met kracht te streven naar een wereld, waarin de 
rechten van de mens niet alleen wettelijk geregeld zijn, maar ook kunnen 
worden gerealiseerd. Een liberale maatschappij is dan ook niet een maatschap
pij zonder overheid, maar een maatschappij waarin de overheid de ontwik
keling van de zelfstandige geestelijke en materiele kracht van de burgers 
bevordert. De sterken dienen de zwakken te helpen, omdat de medemensen
lijkheid dat vereist. Deze vorm van hulp is een wezenskenmerk van een 
verantwoordelijke maatschappij. 
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Herziene Resolutie Onafbankelijkheid 

De algemene vergadering van de JOVD, in vergadering bijeen op 19 en 20 
november 1988 te Rosmalen, 

Gelet op: 
I. de Resolutie Onafhankelijkheid van 25/26 juni 1983; 
II. het rapport van de Commissie-Dees/Lantain uit 1974; 
III. het rapport van de Commissie Heroverweging Resolutie Onafhankelijk

heid 1988; 
IV. artikel 2 lid 4 van de Samenwerkings-overeenkomst VVD-JOVD van 

14 november/11 december 1984; 

Overweegt: 
V. dat de JOVD alle jongeren wil verenigen die zich aangetrokken voelen 

tot het liberale gedachtengoed, ongeacht hun partijpolitieke voorkeuren; 
VI. dat binnen de JOVD mede aan alle verschillende verschijningsvormen 

van het liberalisme aandacht besteed wordt; 
VII. dat zij de actuele politiek, in het bijzonder de verrichtingen van hen die 

zich op het liberalisme baseren, kritisch volgt; 
VIII. dat de vereniging een structuur behoeft die de optimale voorwaarden 

schept voor de politieke en sociale ontplooiing van haar leden; 

Constateert: 
IX. dat de JOVD en de VVD beide organisaties zijn die zich baseren op de 

liberale ideologie; 
X. dat een Rijks-subsidieregeling bestaat waar de JOVD - mits erkend 

door een in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partij - voor in 
aanmerking komt, in welke erkenning door de VVD wordt voorzien; 

XI. dat een Samenwerkings-overeenkomst tussen de JOVD en de VVD 
voorziet in samenwerking aangaande vorming en scholing, de opvang 
van jongeren, het interesseren van jongeren voor het liberalisme en de 
financiele en publicitaire aspecten van de bovengenoemde activiteiten 
voor zover deze gezamenlijk worden uitgevoerd; 

Stelt vast: 
XII. dat de JOVD een onafhankelijke liberale jongeren-organisatie is, wier 

politieke standpunten uitsluitend worden bepaald door haar leden; 
XIII. dat de JOVD organisatorisch, administratief en financieel een zelfstan

dige organisatie is, welke zelfstandigheid mede vorm gegeven wordt 
door de gegevens uit haar ledenadministratie uitsluitend te gebruiken 
binnen de vereniging op de wijze zoals bepaald in het Huishoudelijk 
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Reglement, de Modelstatuten voor afdelingen en het Modelreglement 
voor districten; 

Besluit: 
XIV. dat het hoofdbestuurs-lidmaatschap van de JOVD en het hoofdredac

teurschap van de Driemaster onverenigbaar zijn met: 
A. het hebben van bestuurlijke functies in een politieke partij; 
B. het lidmaatschap namens een politieke partij van het Europees 

Parlement, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
Provinciale staten, Gemeenteraden, de Raden van Openbare 
Lichamen, Raden in het kader van gemeenschappelijke regelingen, 
Deelgemeenteraden of Wijkraden, alsmede de bereidverklaring om 
op een definitieve kandidatenlijst plaats te nemen; 

C. het stemgerechtigd lidmaatschap van een delegatie van een partij 
naar internationale bijeenkomsten die besluiten nemen welke voor 
de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk bindend zijn; 

D. het lidmaatschap van een partijraad of een overeenkomstig orgaan 
van een politieke partij ; 

XV. dat het hoofdbestuurslidmaatschap van de JOVD en het hoofdredac
teurschap van Driemaster niet onverenigbaar zijn met de functie van 
bijvoorbeeld "ambtelijk" fractiemedewerder van een fractie van een 
politieke partij in een vertegenwoordigend lichaam, de functie van 
"ambtelijk" medewerker van een politieke partij of wetenschappelijk 
instituut van een politieke partij , alsmede het lidmaatschap van 
adviserende commissies van een politieke partij ; 

XVI. dat afdelingen en districten dringend wordt aanbevolen om boven
staande criteria ook van toepassing te doen zijn op het lidmaatschap van 
afdelings- en districtsbesturen. 
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Samenwerkingsovereenkomst VVD-JOVD 1990-1994 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), statutair gevestigd te 
's-Gravenhage, vertegenwoordigd door haar hoofdbestuur; 

en 

De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD), statutair gevestigd 
te 's-Gravenhage, vertegenwoordigd door haar hoofdbestuur; 

verder te noemen: de organisaties, 

zich bewust van de bijzondere positie die zij als liberale verenigingen ten 
opzichte van elkaar innemen, 

verklaren samen te zullen weken op de terreinen van het jongerenbeleid, 
beleid als hieronder vastgelegd, en 

komen daartoe het volgende overeen: 

artikel 1: 
1.1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

jongeren: personen in de leeftijd tot 30 jaar; 

jongerenbeleid: het organisatorische en inhoudelijke beleid dat door de 
VVD en JOVD, onder gezamenlijke dan wel eigen 
verantwoordelijkheid, gevoerd wordt voor de vorming 
en scholing van jongeren, alsmede de bevordering van 
deelname aan politieke activiteiten door jongeren. 

1.2. Er dient een liberale jongerenorganisatie in Nederland te zijn: de JOVD. 

1.3. De organisaties zijn politiek en organisatorisch onafhankelijk. 

artikel 2: 
2.1. De activiteiten van de organisaties richten zich op: 

a) het interesseren van jongeren voor het liberalisme; 
b) informatievoorziening; 
c) opvang van jongeren; 
d) vorming en scholing. 

2.2. De organisaties ontplooien onder gezamenlijke, dan wel onder eigen 
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verantwoordelijkheid, activiteiten om het liberalisme onder jongeren te 
verbreiden. In het belang van de cot:irdinatie vindt informatie-uitwisseling 
over geplande activiteiten in een vroeg stadium plaats. 
De organisaties dragen er zorg voor dat binnen de eigen organisatie in 
voldoende mate bekendheid wordt gegeven aan de activiteiten van de 
andere organisatie welke ook voor de eigen leden interessant kunnen zijn. 

2.3. De specifiek op een organisatie gericht propaganda blijft een verantwoor
delijkheid van die organisatie. 

2.4. De opvang van jongeren houdt in dat zij ge1nformeerd en gestimuleerd 
worden om actief te zijn binnen de organisatie. 

2.5. Op het gebied van vorming en scholing brengen de organisaties een 
kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van activiteiten tot stand, 
waarbij de eigen identiteit van de organisaties niet verloren mag gaan. De 
activiteiten worden uitgevoerd door de Haya van Somerenstichting en het 
secretariaat Vorrning en Scholing van de JOVD. 
De samenwerking richt zich in het bijzonder op de planning en de 
coordinatie van activiteiten van gemeenschappelijk belang, op de 
uitwisseling van ervaring en informatie en op het trainen van cursus
leiders. 

2.6. Eigen initiatieven van de organisaties op plaatselijk en incidenteel op 
regionaal niveau zijn mogelijk, indien in overeenstemming met de 
intentie van de overeenkomst. 

artikel 3: 
3.1. Door de hoofdbesturen van de organisaties wordt ingesteld de commissie 

Jongerenbeleid VVD/JOVD. 

3.2. De taak van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD is: 
a) het zich op de hoogte stellen van de voortgang van de uitvoering van 

de overeenkomst en daarover rapporteren aan de beide hoofdbesturen. 
b) het desgevraagd voorleggen van adviezen aan de hoofdbesturen van 

de organisaties inzake het jongerenbeleid en de uitvoering van de 
overeenkomst. 

c) het jaarlijks voor 1 maart aan de hoofdbesturen uitbrengen van een 
verslag van de activiteiten en bevindingen van de comrnissie. 

d) het voorleggen van een advies aan de hoofdbesturen van de organi
saties met betrekking tot de samenwerking na 1 december 1993, zulks 
uiterlijk 31 december 1993. 

3.3. De commissie bestaat uit zeven leden. Drie leden uit elk van de 
organisaties door de respectievelijke hoofdbesturen te benoemen. Het 
zevende lid van de commissie wordt benoemd door de hoofdbesturen van 
de organisaties gezamenlijk en fungeert als voorzitter van de commissie. 
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3.4. De commissie heeft het recht om in het belang van haar werkzaamheden 
en taakstelling organen binnen de organisaties te benaderen voor 
informatie en advies, na toestemming van de leden van de hoofdbesturen 
die belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst. 

artikel 4: 
4.1. Minimaal twee keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de leden van 

de hoofdbesturen van de organisaties die belast zijn met de uitvoering 
van deze overeenkomst. 

4.2. De hoofdbesturen van de organisaties bevorderen dat op overeenkomstige 
bestuurlijke niveaus de samenwerking op gebieden, bedoeld in artikel 2 
lid 1 plaatsvindt. 

artikel 5: 
5.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, te 

beginnen op 1 januari 1990. 

5.2. Uiterlijk 1 maart 1994 openen de hoofdbesturen van de organisaties 
overleg over de mogelijke samenwerking na 31 december 1994. Bij dit 
overleg wordt het advies van de commissie Jongerenbeleid VVD/JOVD 
in artikel 3 lid 2 sub 2 betrokken. 
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Eddy M. Habben Jansen 

Dejonge liberalen 
Een geschiedenis van de JOVD 1949-1994 

In de Louis XV zaal in de Haagse Pulchri Studio verzamelden zich op 
zaterdag 26 februari 1949 ongeveer 35 jonge liberalen. Het gezelschap 
besloot een vereniging op te richten: de Jongeren Organisatie Vrijheid en 
Democratie, kortweg JOVD. In de jaren die volgden maakten vele 
duizenden jongeren in de JOVD kennis met de politiek en het liberalisme. 
Ze leerden discussieren over de dienstplicht, het bevolkingsvraagstuk, de 
monarchie, het milieu, China en sociale zekerheid. En vooral ook over 
de relatie tussen JOVD en VVD. Sommigen van hen belandden later in 
de echte politiek, de meesten echter niet. Ter gelegenheid van het negende 
lustrum is de balans opgemaakt van de geschiedenis van de JOVD, de 
oudste politieke jongerenorganisatie in Nederland. 

Eddy M. Habben Jansen was van 1990 tot 1992 lid van het hoofdbestuur 
van de JOVD, studeert geschiedenis in Utrecht en is werkzaam bij het 
Instituut voor Publiek en Politiek in Amsterdam. 




