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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 één 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 sommige gevallen en softdrugs moeten vrij verkrijgbaar 
worden. Over de monarchie blijft het cryptische compromis 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 commissie 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 commissie 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 officiële 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 officiële 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 vormingswerk 
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 
aangeprezen 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 benoeming 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 gelijknamige 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. Wel 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 milieuminister P. Winsemius 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. 
Winsemius. 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 waarneembaar 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 (1.) 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 internationaal 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 NAVO. 

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 FPÖ (Freiheitliche Partei 
Österreich) uit de Liberale Internationale gezet te krijgen. Aanleiding zijn 
diverse rechts-extremistische uitspraken van verschillende FPÖ-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 geïnventariseerde 'witte vlekken' inmiddels opgevuld 
door JOVD-afdelingen. Met name de contacten tussen VVD- en JOVD
afdelingen en activiteiten op het gebied van vorming 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 internationale vlak ziet het hoofdbestuur zich in de loop van het 
najaar genoodzaakt gas terug te nemen. Doordat oud-internationaal secretaris 
Frank Rohof waarnemend 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 Rohof 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 reünie 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 inmiddels 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 
één witte plek op de kaart overgebleven, Rottumerplaat. Dezelfde Marcel 
Gubbels is één 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 Eernland, het 
conservatieve bolwerk rond de stad Amersfoort. 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-Israëlisch 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 Neêrlands 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 ruime meerderheid is 
het met hem eens. Een commissie van 
drie bestaande uit de oud-voorzitters 
Herman Vermeer, Julius Remarque èn 
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 vacuüm 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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J01J1 stuurt 120 stemmen), wordt de lijst Coopmans/Wastiaux ingetrokken en treedt een 
nieuw bestuur onder leiding van Annette Nijs aan. En passant zijn ook ·· bestuur conclusies getrokken in het reorganisatiedebat. Het nieuwe bestuur telt nog 

naar huis maar twaalf leden, in plaats van vijftien. Twee politiek secretarisfuncties zijn 
. Van onze parlementaire 

redactie verdwenen, alsmede één organisatorisch secretaris. Vijf van de twaalf zaten 
" DEN HAAG, maandag 

. Tijdens het jaarJijkse .con- ook in het vorige bestuur, waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. 
::gres van de liberale politieke 
.: jongerenvereniging JOVD is Enige continuïteit lijkt gewaarborgd. 
: bet voltallige hoofdbestuur 
.. door de leden naar huis ge- Met gezwinde vaart produceert het nieuwe bestuur een pakket beleids-
"stuurd. 
: Oud-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 uiteraard veel goede voornemens. Het bestuur belooft meer te 
:· venter volkomen onverwacht 
~ kritiekophetslecbtefunctio- doen, intern beter samen te werken (te ontclusteren) en beter te communi
•. neren van het hoofdbestuur. · 
:: · Zij hekelde het feit dat er ceren. Nieuw is met name de projektmatige aanpak van veel hoofdbestuurs
' '.in .het bestuur grote onenig-
i· heiil bestond over de reorga- taken. In dit kader worden de vaste politieke commissies opgeheven en 
( nisatieplannen van de vereni-
,: gmg. "Doordat mijn be- vervangen door projektgroepen, die voor een bepaalde tijd en bepaald doel 
t~ stuursleden te veel hiermee 
i bezig zijn, blijft het politieke worden opgericht. Eén ding staat vast. Het bestuur is ambitieus en enthousiast. 
.; werk liggen. Niemand hoort 
.meer wat van ons," beklaag- In de HB-info verschijnt een lijst van afdelingsactiviteiten die hoofd
" de Annette Nijs zich . 
. : Toen daarna de gemoede- bestuursleden (bij naam genoemd) zullen bezoeken. Bovendien trekt het 
' ren verhit raakten en een 
:~. hevige discussie losbarstte bestuur in februari collectief het land in voor - alweer - een consultatieronde 
•.tussen de jonge liberale be-' 
: stu'urders, hakte de algemene over de SWO. 
· · '('e~gadering de knoop door en 

. . ~n~o~gn~e~;!'~e in- Na jaren afwezigheid is de JOVD in maart 1988 weer welkom in de 

. gesteld bestaande uit drie Flevohof. De in 1985 aangerichte vernielingen hadden de relatie met het 
oud-voorzitters, te weten An-

: nette Nijs, Julius Remarque congrescentrum bekoeld. Locatie en onderwerp sluiten naadloos bij elkaar aan, 
.e~. Herman Vermeer~ Zij heb-

~~: d~!,";:,.\:~1:f.:; gesproken wordt over landbouw. Naast het door een commissie opgestelde 
· hoofdbestuur te formeren. hoofdbestuursvoorstel ligt ook een geheel alternatieve tekst voor. Een conflict 
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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 
extremistenduo Beckers en Schutte. Interessant is ook een enquête die het 
hoofdbestuur onder de congresgangers houdt. Van de 160 respondenten blijkt 
één 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-journaal 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 
termijnstreven 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 het Augustus Offensief heten. De nadruk ligt op 
massale verspreiding van folders en ander 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 het novembercongres lijkt de student centraal te staan. Terwijl de 
studentenacties tegen het beleid van minister Deetman zich op een hoogtepunt 
bevinden, gaat studentenleider M. van Poelgeest in debat met VVD-kamerlid 
Jan Frans sen, omdat de aangekondigde Deetman zichzelf een straatverbod 
heeft opgelegd. Een AVRO-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 het 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 het 
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 kernwoorden. 
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Eén 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 officiële 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 benoeming 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 termijn 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 
leden van ID, JS en JOVD de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 
op een gezamenlijke landelijke bijeenkomst in café 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 wel 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 ander deel 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 democratieën 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 één 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 dat de vergadering zich 
bij motie ook uitspreekt voor een fusie tussen VVD en D66. Een oud 
standpunt is terug. 
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