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Nieuw Alg. Secretariaat

Werd het nieuwe Algemeen Secretariaat ongeveer twee maan- 
geleden officieus in gebruik genomen door middel van 
diefstal van het rijwiel van de hoofdredacteur, vrijdag 
27 september was het Ed Nijpels die de etage aan de Am
sterdamse Prins Hendrikkade officieel voor geopend ver
klaarde. Maar dan wel op een heel andere manier...

J a c c o  de  B a a t

"Er is heel wat water door de Amstel gevloeid 
voordat de JOVD de verhuizing van het Stikker- 
huis naar de Prins Hendrikkade kon realiseren. 
Twee jaar lang hebben hoofdbestuursleden met de 
gedachte rondgelopen. De noodzaak om uit te 
breiden werd steeds groter. In het Stikkerhuis 
stootte niet alleen iedere JOVD'er, die langer 
is dan 1.80 zijn of haar liberale hoofd, ook 
de omvang van het archief, ledenadministratie 
en propagandamateriaal groeide dusdanig dat 
het JOVD-secretariaat dichtgeslibd dreigde te 
raken. Tel daar nog de personeelsuitbreiding 
van één naar twee vaste krachten plus een full
time WVM-medewerkster bij en het is duidelijk 
dat de JOVD uit zijn jas gegroeid was."
Zo begon voorzitter Julius Remarque zijn 

korte speech, voorafgaand aan de officiële ope- 
ning. Onder de toehoorders ondermeer Eegje 
Schoo, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, 
en een aanzienliik aantal VVD-tweede Kamer
leden (en uiteraard veel JOVD'ers uit alle 
windstreken).

Algemeen Secretariaat 020-2420 00.

De nieuwe kantoorruimte zou worden geopend 
door Ed Nijpels, thans leider van de Tweede 
Kamer-fractie van de VVD, en tien jaar geleden 
landelijk voorzitter van de JOVD.
Julius Remarque hierover: "Ed Nijpels voerde 
in 1975 zijn eigen oppositie tegen het kabinet. 
Ik heb eens gesnuffeld in de map met voorzit- 
terredes en kwam voortdurend passages tegen, 
waarin hij de PVDA-ministers met 'de rode neu
zen op de feiten drukte'. De socialistische 
ministers moesten het regelmatig ontgelden :

Nijpels verweet minister Pronk voor ontwikke
lingssamenwerking een 'neo-klassieke visie' te 
hebben op Suriname omdat Pronk had gezegd dat 
het inhouden van de ontwikkelingshulp aan dat 
land een geschikt middel was om de handhaving 
van de mensenrechten daar te garanderen. Mis-

z o  tap je het..»

zo drink je het...
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schien dat je dit ook eens tegen Eegje Schoo wil 
zeggen ?" Natuurlijk grote hilariteit in de 
zaal.

Het verhaal van Julius dwong Ed Nijpels tot 
het geven van enkele geïmproviseerde reacties. 
Julius stelde ondermeer dat één van de redenen 
waarom de JOVD de afgelopen drie jaar zo ge
groeid is, de nieuwe subsidieregeling van WVC 
is. "Of de JOVD nu een subsidie-junk is of niet, 
we hebben de extra mogelijkheden die ons 
sinds 1982 ter beschikking zijn gesteld in ie
der geval goed gebruikt om duizenden jonge men
sen in Nederland kennis te laten maken met het 
liberalisme en met de politiek in het algemeen. 
Kan je nagaan wat we zouden kunnen doen als de 
W D  ons jaarlijks zou verblijden met een even 
hoog bedrag als de PvdA de Jonge Socialisten, 
of het CDA het CDJA.... leve de onafhankelijk
heid. ...! "

Reactie van Nijpels: "Doordat de JOVD zo'n 
hoge subsidie van WVC krijgt, vfordt het voor mij 
ontzettend moeilijk om bij de volgende kabi
netsformatie het Ministerie van WVC op te hef
fen. "
Met het doorknippen van een blauw-wit lint was 

de officiële in gebruikname van het nieuwe 
Algemeen Secretariaat een feit. Nijpels stelde 
zich nog de vraag waarom het lint blauw-wit 
was, althans, hij kon het blauwe gedeelte niet 
"thuis brengen".
Blijkbaar had hij nog niet zo goed om zich 

heen gekeken, want het interieur weet niet be
ter dan dat het blauw of wit is. De JOVD be
schikt over een bijna perfecte accomodatie. Al
leen een goede air-conditioning ontbreekt nog.

Het Algemeen Secretariaat is dagelijks geopend 
van 9.00 tot 17.00 uur, en kon je onverhoopt 
niet bij de opening aanwezig zijn, wip dan ge
woon eens binnen.

Redactie Driemaster met onze Ed. 
(Helaas konden Jurjen Ollir.g en 
Ingrid de Groen niet aanwezig zijn)

bid redaktie luistert top-ontmoeting af.
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