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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 worderi 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' 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 barrières 
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 grote 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 inmiddels de organisatorische conflicten weer 
plaatsgemaakt voor politieke discussie. De uitgestelde discussie over het 
Politiek Kern 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 alternatieve 
tekst en 400 amendementen zijn de ingrediënten. 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 groter is.' (3) 
De Eerste Kamer blijft onaangetast, 
stembusakkoorden zijn niet langer 
'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 Democratie Y outh 
(WFDY), waarbij voornamelijk 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. WA Y 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' economisch 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 
wel 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 
langer 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 wel 
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 subsidiëren 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 subsidiëring 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 subsidiëring 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 subsidiëren 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 subsidiëring 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 subsidiëring 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 financiële problemen en een zorgwekkend laag aantal 
leden, was het tij sinds ongeveer 1974 gekeerd. De organisatie is inmiddels 
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 vormingsactiviteiten en dus relatief minder tijd aan 
'politiekje spelen'. In de JOVD krijgt het nieuwe beleid gestalte onder de 
noemer 'vorming 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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kasteel brug 
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voor het JOVD-kaderblad LEF zal 
schrijven: 'Velen, waaronder ikzelf, 
[waren] lid geworden uit een intuïtieve 
onvrede over 'links ' !' (5). In januari 
1976 wordt één 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 cormmss1e 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 worden 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 beïnvloeden.' (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 worden 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 worden. 
( ... ) Op andere [bestuurlijke] niveaus behoeven de richtlijnen minder strak 
gehanteerd te worden.' (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 [Remkes] 37 
op de gewogen lijst. Vrijdagavond daarover vergadering. Kamminga moet 
HE-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 Remkes 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 Y outh 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 federatie 
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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Britse liberalen. (Berwick upon Tweed, 30 september 1978) 
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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 één 
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. lt takes two to tango. De kiezers gunnen 
vervolgens DS'70 nog maar één zetel; D'66 komt uit het dal en wint er twee 
en de VVD gaat van 22 naar 28 zetels, waarvan zoals gezegd één 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 Rernkes 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 ideeën 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 
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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 internationaal secretaris Frank 
de Grave. 

De Tweede Kamerverkiezingen in mei worden gevolgd door een 208 dagen 
durende formatieperiode , die voor een belangrijk deel opgaat aan de mislukte 
poging om een tweede kabinet Den Uyl te vormen. 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 prominente 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 statutencommissie 
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 termijn 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 
ideeën 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, dat er aan de liberale 
beginsel el} 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 deel van het congres besteed aan de discussie over energiebeleid, 
waar De Grave geen woord aan vuil heeft gemaakt. In de resolutie wordt 
vastgelegd dat materiële economische 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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