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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 
beëindiging 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, waarna 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. Eén over emancipatie en één 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 alternatieve 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 één keer op verder dan een uur rijden van Amsterdam bijeen te komen. 
Wezenlijke zaken zijn aan de orde. De congrestitel is 'leven'; besproken 
worden vraagstukken als abortus, euthanasie en genetische manipulatie. Het 
meest opmerkelijke standpunt dat wordt ingenomen is dat draagmoederschap 
moet worden 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 groot 
beeldscherm de voetbalwedstrijd Nederland-Engeland te volgen. 

Medio 1990 verschijnt na een periode van afwezigheid een nieuw nummer 
van het kaderblad LEF. Door wisselingen in de redactie en financiële 
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 één 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 commotie 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 éénderde van de vereniging kan 
rekenen. In een motie die wèl 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 IS-voorzitter Marcel 
Hoogland. De onderhandelingen worden gestart in drie werkgroepen, waarna 
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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 coöptatie door het hoofdbestuur te 
doorbreken, leidt tot wijziging in het huishoudelijk reglement. Het hoofd
bestuur krijgt het recht voor vacatures meer dan één 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 één 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 interne 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 langer 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 één 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 worden 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. 

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 worden. 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 worden. 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 groot 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 één 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. 

Moderne onderwerpen van discussie biedt het congres op 14 en 15 maart 
in het Arnhemse 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 

104 



1990-1994 

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 tal 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-Israëlische 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 cel, 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 
talrijk!".: 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 één 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 vernieuwing buiten de 
sfeer van het formele 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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de voorzittersmap. (Arnhem, 14 november 1992) 
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Freiheitlicher Jugend) ter discussie. 
Deze jongerenorganisatie is verbonden 
met de FPÖ, een partij die al lange tijd 
omstreden is vanwege extreem-rechtse 
uitlatingen van onder meer partijleider 
J. Raider. Al in 1986 drong de JOVD 
er bij de VVD op aan stappen tegen de 
'zusterpartij' te ondernemen. 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 één cel 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 georiënteerd 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 in jaren 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 worden 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 voornamelijk 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 ander terrein is de slag om de jongerenmarkt gaande. Veel 
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 leider 
van de Nieuwe Partij, die op 26 en 27 juni het congres toespreekt en zich 
presenteert als het liberale alternatief. 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 coöperatieve benadering 
kiest dan de studentenbeweging. 

Op 14 juli wordt besloten vereniging M50 per 20 augustus op te heffen. De 
activiteiten van M50 worden 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 JAC 
met kort geding 
over actieposter 
AMSTERDAM - De JOVD, jon· 
gerenorganisatie van de 
WD. dreigt de organisatie 
van de grote joogeren-stu· 
dentendemonstratie zater· 
dag in Den Haag met een 
kort geding. Op actieposters 
worden de liberalen tot hun 
ongenoegen genoemd in het 
rijtje organisaties dat de de
monstratie ondersteunt. 

Volgens het Landelijk Actie 
Comité (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 LAC 
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 inmiddels 
traditionele Politiek Kern 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 principiële 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. Cörüz, 
kandidaat-kamerleden voor VVD en CDA. Ze zijn gevraagd over minder
hedenbeleid te discussiëren 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 mislukt. 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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