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Lustrumcomissie
Redactie

Chris Jetten

Voorzitter

Lay Out

Pieter Oosterhuis

Leden

Wibo van Ommeren
Karin Scheidel
Marcel van der Schaaff

Kroniek

Chris Jetten

Ruben Macs

Arjan Toor

Ghislaine Meijer

Gesprek voorzitters

Chris Jetten

Jolanda Houthuysen

Interview Arjette

Chris Jetten

Interview Wiegel

Maartje Nielsen

Marcel van Drunen
Chris Jetten

Programma Lustrum
TWPK.iï.FiILi IT

3.00-03.30
1 3.30-15.00

Opening
Parallelle werkgroepen

11 .00-11.30
11.30-12.30

Internationale politiek
Sprekers o.a. dhr, J. Weijers
Europese politiek
Sprekers o.a. dhr. D. Straat en dhr. W. Russchen
1 5.00-15.45
Pauze en verrassing
06.00-07,30
Tafeldiscussieo.l.v. mw. dr. P.C. Plooij-van Gorsel
Sprekers o.a. dhr. J. Maaten, dhr. K. Groenveld, mw. L.
van der Laan en dhr. Werner
07.30-20.30
Diner
20.30-20.00
Hoofdspreker
21.00-22.30 Forumdiscussie 'De rol van de Europese Liberalen in de
2 1 Ste eeuw' oj.v, drs. G.M. de Vries (voorzitter)
Sprekers o.a. A. Neyts en dhr. S. Hughes

02.30-03.30
13.30-04.30

Comité van aanbeveling
mr drs. F. Bolkestein, dr. K. Groenveld, dr. A.A.M. Kinneging,
mr F. Korthals Altes, R.L.O. Linschoten, mrA.A. Loudon,
drs. E.H.T.M. Nijpels, drs. G.M. de Vries, mr F.H.G. de Grave,
drs. B.J.M. Verwaaijen, prof. H.J.L. Vonhoff en H. Wiegel.
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Opening lustrumcongres
Eerste ronde van drie parallelle werkgroepen
Economie
De gevolgen van globalisering en de vorming van
handelsblokken in de 2 le eeuw.
Sprekers o.a. dr. R.J.M. van Tulder, prof. drs, G. Zalm,
Prof. A. Heertje en dhr. L de Waal
Milieu en economische groei
Het samengaan of botsen van milieu en economie in
de 2 le eeuw.
Sprekers mw. A. Jorritsma-Lebbink en
dhr. P.Rosenmöller
Oorlog & Vrede in de 2 1 e eeuw
Wat kunnen de grote conflicten zijn in de 20e eeuw en hoe
zal de rol van de VN en de NAVO zijn?
Sprekers o.a. prof. dr. ir.J.J.C. Voorhoeve, dhr. M.J. Faber
en prof. Luitenant generaal b.d. G.C. Berkhof
Lunch
Tweede ronde van drie parallelle werkgroepen
Normen en waarden
Nog steeds een issue in de 20e eeuw?
Sprekers o.a. mw. A.L.E.C. van der Stoel, mw. C.
Dresselhuys en dr. C.J. Kiop
Internationale organisaties
Welke internationale organisaties zullen een belangrijke rol
gaan spelen in de 20e eeuw?
Sprekers o.a. drs. F.W. Weisglas, dr. J.F. Abma en drs.
D.A. Benschop

Zondag 28 februari 1999 Lustrumcongres

van

Zalm,

14.30-14.45
4.45-15.45

n hoe

-.

rol

6.00-17.00
17.30-21.00
22.00-03.00

Het Nederlandse politieke stelsel in de volgende

09.30-11.30

Ochtendprogramma

eeuw
Gaat Nederland naar een twee-partijen-stelsel toe?
Sprekers o.a. drs. J.J. van Aartsen

11.30-13.00

Lunch/ brunch

13.00-16.00

Parallelle werkgroepen
VN Rollenspel
Onderwerpen: o.a. Mensenrechten en Vrede & Veiligheld
Politiek Café'
13.00-14.30
Debatteren á l het Lagerhuis
Sprekers o.a. dhr. K. Petersen, dhr. R.
Bremekamp, mw. R. Bagijn,
dhr. A. Arda, dhr. R. van Benthum,
dhr, H. van Bommel, dhr. 0. Ramadan,
mw. F. Orgu, dhr. R. Cappon.
dhr N. Lemmers, mw. H. Verspath en
drs. J.F. Hoogervorst
Jurylid: mw. E. Terpstra

Pauze
Derde ronde van drie parallelle werkgroepen

Internationale mobiliteit, immigratie en
ontwikkelingssamenwerking
Hoe zal het armoede- en immigratie-vraagstuk zich
ontwikkelen in de 2 1 e eeuw? (Voertaal: Engels)
Sprekers o.a. mr. J.G.C. Wiebenga, dhr. J. Maaten,
dhr. M. van den Berg en dr. J. de Milliano
De multiculturele samenleving van de 2 1 e eeuw
Een multiculturele samenleving een kleurrijke winst voor
onze maatschappij?
Sprekers dhr. E. van Thijn en dhr. M. van Rossum
Kunst en cultuur in de volgende eeuw
Hoe ziet het kunst- en cultuurbeleid van de volgende
eeuw eruit?
Sprekers o.a. dhr. G.j. Wolifensperger, mw. H. D'Ancona,
dhr. T. Muizelaar en dhr. C. Keller
Receptie
Galadiner

Feest

14.30-15.00

16.00-17.00

Politiek café
Sprekers o.a. dhr. M. Rutte,
mw. A. Telleman
Afsluitende borrel
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"Op 26 februari 1949 besloot een dertigtal jongeren in de Pulchri Studio te

gepaard gaan. Het te organiseren lustrumcongres zal hier dan ook bol van

Den Haag de JOVD op te richten. Vijftig jaar later bestaat de JOVD nog

staan. Als thema wordt de 21e eeuw genomen en in 9 werkgroepen zullen

steeds. Op dit heuglijke feit moet natuurlijk het glas geheven worden!" Zo

op de zaterdag van het congres op verschillende terreinen, van economie tot

staat op onze web site te lezen. En terecht!

cultuur, gekeken worden wat de volgende eeuw ons gaat bieden. De zondag
zal gebruikt worden om meer spelenderwijs, namelijk via een groots opgezet

Om dit te organiseren werd reeds in mei 1997 een commissie door het

rollenspel, met het thema bezig te zijn. Zo komt tijdens het lustrum ook de

Hoofdbestuur in het leven geroepen en van deze commissie werd ik

tweede pijler van de JOVD, Vorming & Scholing, aan bod.

gevraagd voorzitter te worden. Nu was ik mijn "JOVD-loopbaan" aan het
afbouwen; mijn lidmaatschap vanaf 1989 had toch wel weer lang genoeg

Wij, de Organisatie van liet Xe lustrum, hebben gemeend ook onze buiten-

geduurd! Maar de viering van een vijftigjarig bestaan organiseren is natuur-

landse zusterorganisaties te moeten betrekken bij de viering. Dit willen we

lijk een buitenkansje en een wel erg mooi sluitstuk.

doen via het aanbieden van een seminar op de vrijdagmiddag en —avond
voor het lustrumcongres. Op het congres zelf zullen drie van de negen

Aldus geschiede en op het

werkgroepen Engelstalig zijn.

resultaat mogen we als commissie, subcommissies, hoofdbe-

Zo komen dus tijdens de lustrumviering alle facetten van de JOVD aan bod:

stuur en alle andere mensen die

veel politiek, maar ook vorming en scholing en internationale gasten en niet

hebben meegeholpen, best trots

te vergeten een heleboel gezelligheid. Een mooie representatie van de wereld

zijn. Hieronder volgt een kort

die JOVD heet.

overzicht.
Hopelijk wordt dat ook de invulling van de JOVD in de 21e eeuw.
Natuurlijk kan een lustrumviering van een politieke
jongerenorganisatie niet zonder

Wibo van Ommeren,

flink veel politieke input

Voorzitter Xe Lustrumcommissie
- PAGINA 4-

DE ToEKOMST

Dl

van

zullen

N iie Les trunsalmanak ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de

Omie tc

Z0nd5g
opgezet

grote

NDS te(Jle T-relid HuubJacobse zich de vraag hoe Nederland en de

doordat veel oud-JOVD'ers de laatste decennia zijn gekozen of benoemd op

e uit zouden zien tijdens de viering van het 50-jarig bestaan. Twee
wkwiwc wrunjO'S waren volgens hem mogelijk. In Model A schetst
hr een Nederland waarin 'George Orwells beroemde toekomstbeeld
hilte te liebbea gehad'. In dit scenario bestaat deJOVD in 1999 al jaren

en wc

verantwoordelijke posities in het kabinet, het Europees Parlement en de
Tweede Kamer, De idealen van het JOVD-liberalisme, vervat in vele
notities, moties en amendementen, vergeet men immers niet licht.

1v8(J blijkt, zij het met 15 jaar verftang, een behoorlijk realiteits-

ook de

buiten

rol gespeeld bij het verwezenlijken van deze idealen. Niet in het minst

wi fliCCi In bet andere model 'bereidt deJOVD zich voor op de viering
OiiJ bestaan en verwijt de VVD te weinig oog te hebben voor de
-u hr t
otIe s- an iie

ond

zo-akkeren in de samenleving. De PvdA en de VVD zijnde

utile partijen,

waarbij de VVD de nadruk legt op een vrije en open

Reeds vijftig jaarjong & Liberaal en de JOVD blaakt van gezondheid en
vertrouwen in de toekomst. Het stijgend ledental, de vernieuwingen in de
politieke en bestuurlijke structuur, de samenwerking met de VVD op basis
van onze onafhankelijke positie en een groots opgezet Lustrumcongres
onderstrepen dit.

isndes- ing en de PvdA pleitbezorger is van een beschermende overheid'.

Ik wil, tot slot, van deze gelegenheid gebruik maken de leden van de
Lustrumcommissie, te weten Wibo van Ommeren, Karin Scheidel, Ghislaine

N iiie modellen

aan bud:
en niet

.e wereld

sail Huub

Jacobse waren in 1984 realistisch en gelukkig is

lode] B \verkel(Jiu]leid geworden. Maar had HuubJacobse kunnen voorzien

IrleaLeloper jIann zoveel idealen van de JOVD werkelijkheid zijn
rinren

Meijer, Marcel van der Schaaf en Ruben
Maes, alsmede de schrijver van de lustrumalmanak, Chris Jetten, hartelijk bedanken

liet Ii eralisme en haar idealen hebben immers vaste grond

voor hun inzet en werk. Dankzij hun

de voeten pek-regen. Na 20 jaar Des Indes Beraad is het Paarse

inspanningen is het X Lustrum een politiek

-ijhinet nu aan zijn tweede ronde bezig. De dienstplicht is afgeschaft. Het

feest, waar niet het verleden centraal staat,

durgerlijk huweijk wordt opengesteld voor partners van hetzelfde geslacht.

maar de toekomst. De toekomst van zowel

uder

Lu

zelfs in I ranknjk raakt men langzamerhand overtuigd van het succes van

de Nederlandse politiek als het liberalisme en

:et

Nederlands gednogbeleid aangaande softdrugs. Legalisering is de

dus de JOVD.

!deude snip
louder

Robin Bremekamp

direct politieke verantwoordelijkheid te dragen heeft deJOVD een

- PAGINA 5-

Landelijk Voorzitter van de JOVD

1. ORGANISATIE
REORGANISEREN I
Terwijl de JOVD haar vijfenveertig-jarig bestaan vierde, werden achter de

Dadendrang kon het hoofdbestuur in deze periode niet worden ontzegd.

schermen plannen gesmeed voor een forse reorganisatie. Het zittende

Naast de reorganisatiediscussie werd flink werk gemaakt van de verhuizing

hoofdbestuur was in meerderheid van mening dat de organisatiestructuur

van het algemeen secretariaat. Het hoofdbestuur bleek intern sterk verdeeld

niet langer voldeed aan de gestelde eisen. Zo vond men dat de organisatie te

over de vraag waar het nieuwe AS van de JOVD zou moeten worden

centralistisch was: een hoofdbestuur van elf leden met een uitgebreid

gevestigd. Een aantal leden was voorstander van een centrale ligging, en

takenpakket zorgde ervoor dat veel activiteiten centraal werden belegd en
uitgevoerd, terwijl ze eigenlijk decentraal, dat wilde zeggen in afdelingen en

opteerde derhalve voor de stad Utrecht. Op die manier zouden leden het AS
relatief makkelijk als ontmoetingsplaats voor JOVD-ers gaan beschouwen.

districten, zouden moeten plaatsvinden. Deze reorganisatie-discussie woedde

De meerderheid van het hoofdbestuur verklaarde zich echter voorstander

binnen het hoofdbestuur al sinds medio 1993, maar pas in maart 1994 werd

van Den Haag, om zo te onderstrepen dat de JOVD nadrukkelijk een plaats

ook de vereniging hiervan deelgenoot gemaakt tijdens een buitengewone

in het centrum van de Nederlandse politiek wenste in te nemen. De

algemene vergadering (BAy). Uit deze discussie bleek al snel dat de

algemene vergadering besloot dit HB-voorstel over te nemen, en toen kon

meningen binnen de vereniging sterk uiteen liepen. Dit gold voor de

de zoektocht naar een nieuw pand, die eerder reeds heimelijk was gestart, in

discussie over de gewenste nieuwe organisatiestructuur, maar evenzeer voor

alle openheid worden voortgezet. De Verhuiscominissie van het hoofdbe-

de vraag of een reorganisatie überhaupt noodzakelijk was. Aan het einde van

stuur vond uiteindelijk een kantoor aan de Herengracht, slechts vijf minuten

een lange vergaderdag was men niet veel verder gekomen dan een inventari-

lopen van het Centraal Station en vlakbij het (politieke) centrum van de stad.

satie van de problemen waarmee de JOVD te maken had. Derhalve werd op

De locatie leek uitstekend, maar het kantoorpand stond al tijden leeg en er

voorstel van het hoofdbestuur besloten een commissie in te stellen, waarin

diende het nodige opknapwerk te worden verricht. Onder aanvoering van

tien prominente JOVD-ers zitting zouden nemen. Deze "Commissie van

projectleider Remko Spaa later zou hij voor zijn werk worden beloond met

Tien" stond onder voorzitterschap van oud-landelijk voorzitter Cor Schagen,

een benoeming tot algemeen secretaris van het hoofdbestuur startte het

-

-

en had tot taak de uitgangspunten voor de reorganisatie te formuleren. Op

werk, en vele vrijwilligers uit het hele land besteedden menig vakantiedag

basis van deze uitgangspunten kon de verdere discussie binnen de vereniging

met schuren en schilderen. Toen het werk was gedaan kon in augustus '94

worden gevoerd.

de daadwerkelijke verhuizing plaatsvinden. Het nieuwe algemeen secretariaat
- PAGINA 6-

Ad

van de JOVD in Den Haag werd feestelijk geopend door het erelid Hans

hoofdbestuur worden geplaatst. Tijdens een ingelaste hoofdbestuurs-

Wiegel. Bij de opening waren ook enkele politici en journalisten aanwezig,

vergadering werden de poppetjes ingevuld, en dit betekende een voortijdig

maar of hiermee het gelijk van de voorstanders van de locatie Den Haag

einde aan het hoofdbestuurslidmaatschap van Arthur Kocken (tot dat

werd bevestigd is de vraag. In een persbericht had het hoofdbestuur

moment vice-voorzitter politiek), Marcel Putman (beoogd IS), Beryl Dreijer

namelijk aangekondigd dat de heer Wiegel het op dat moment zojuist

en Vincent Leenders (beiden politiek secretaris). Het nieuw te benoemen

geïnstalleerde eerste paarse kabinet zou bekritiseren. Wiegel zelf wist daar

hoofdbestuur bestond uit Arjan Toor (voorzitter), Wibo van Ommeren

overigens niets van en liet het bij wat aardige anekdotes uit zijn JOVD-tijd,

(penningmeester), Sandra Spek (algemeen secretaris), Herman Rijksen (vice-

met als gevolg dat de journalisten de feestelijkheid al snel verlieten en er de

voorzitter), Carolien Wellink, Joris Huismans en Erik Maden (alle drie

volgende dag nauwelijks iets over de opening in de kranten terug te vinden

algemeen bestuurslid). Wel werd Putman gekandideerd als internationaal

was.

secretaris buiten het hoofdbestuur. De eerste secretaris vorming en scholing

•AS

buiten het HB werd de Eindhovense John Engberink.
Het rapport van de Commissie van Tien bleek op veel punten overeen te

PERIKELEN

komen met de eerder neergelegde gedachtelijn van het hoofdbestuur.
Uitgangspunten waren: meer decentralisatie, een kleiner hoofdbestuur,
intensivering van de politieke discussie binnen de vereniging en vergroting

Met name aan de benoeming van Toor tot landelijk voorzitter was de nodige

van de externe politieke invloed van de JOVE). Tijdens een speciaal voor dit

commotie voorafgegaan. Toen Koen Petersen in maart 1994 bekend maakte

onderwerp georganiseerde BAV op 18 juni 1994 werd het rapport door de

in juni te zullen aftreden dachten velen binnen de JOVE) dat Toot zijn

vereniging besproken en grotendeels overgenomen. De reorganisatie was op

gedoodverfde opvolger zou zijn. Hij maakte sinds november 1993 deel uit

papier een feit, en het was aan het hoofdbestuur dat een week later zou

van het hoofdbestuur als internationaal secretaris, en was vooral binnenge-

worden benoemd om zorg te dragen voor de implementatie. Omdat de BAV

haald op basis van zijn verdiensten als voorzitter van de invloedrijke afdeling

had ingestemd met een inkrimping van het hoofdbestuur van twaalf naar

Groningen. Tijdens de hoofdbestuursvergadering waar over de opvolging

zeven leden, diende het HB haar kandidaatstellingen voor het bestuur dat

werd gesproken stelde Toor zich inderdaad kandidaat, maar het hoofdbe-

tijdens het junicongres moest worden benoemd in allerijl aan te passen. Het

stuur besliste anders en koos vrijwel unaniem voor Rijksen als toekomstig

nieuwe hoofdbestuur zou bestaan uit een voorzitter, penningmeester,

landelijk voorzitter. Rijksen was sinds maart 1994 vice-voorzitter van het

secretaris en vice-voorzitter, en kende daarnaast drie algemeen bestuursle-

hoofdbestuur, maar genoot gezien zijn zeer korte JOVD-geschiedenis in de

den, die met de overige portefeuilles zouden worden belast. De internatio-

vereniging nog nauwelijks bekendheid. Zijn kandidering wekte dan ook

naal secretaris en de secretaris vorming en scholing zouden buiten het

verwondering, en het gevolg was dat het bekende JOVD-telefooncircuit al
-PAGINA 7-

snel op volle toeren draaide. Toor zelf had zijn positie binnen het hoofdbe-

Matien volgden in de daaropvolgende week zijn voorbeeld. Toen Wellink

stuur sinds de kandidering van Rijksen in beraad genomen. Veel afdelingen

terug van vakantie kennis nam van de gebeurtenissen wenste ook zij niet

-

-

betuigden openlijk hun steun aan Toor, en wilden hem als tegenkandidaat

langer deel uit te maken van het hoofdbestuur. Zo kon het gebeuren dat

naar voren schuiven. Op basis van de ontstane commotie besloot Rijksen

uiteindelijk een meerderheid van het bestuur aftrad en een minderheid bleef

zich echter terug te trekken als kandidaat-voorzitter. Tijdens een tumultueus

zitten: een unicum in de geschiedenis van de JOVD.

verlopen hoofdbestuursretraite in het Limburgse Schin op Geul wees het
hoofdbestuur alsnog Toor aan als kandidaat-voorzitter. Rijksen werd

Vanaf dit moment werd de JOVD bestuurd door een hoofdbestuur dat

gekandideerd voor het vice-voorzitterschap, en de bestuurlijke storm luwde,

bestond uit drie leden. Teneinde zo lang mogelijk te kunnen overleven koos

zij het voor kort...

het bestuur voor de "alles loopt op rolletjes"-strategie. De vrijgevallen

Binnen het nieuw gekozen hoofdbestuur bleek lang niet alles koek en ei te

en diverse welwillende leden werden ingeschakeld om te voorkomen dat

portefeuilles werden onder de drie resterende hoofdbestuurders herverdeeld,
zijn. Met name vice-voorzitter Rijksen had grote kritiek op het functioneren

werk bleef liggen. Deze tactiek leek effect te sorteren; het hoofdbestuur

van de algemeen secretaris, Spek. De kritiek had met name betrekking op

pakte de zaken voortvarend aan en de vereniging leek te kalmeren. In deze

het gevoerde personeelsbeleid en de wijze waarop het algemeen secretariaat

periode besloot Toor als waarnemend auditor van Driemaster bijvoorbeeld

werd gerund. Spek op haar beurt was zeer teleurgesteld in de in haar ogen

om een column van de hand van oud-hoofdredacteur Van der Kraats uit het

passieve opstelling van veel van haar collegae gedurende de hectische

blad te houden, omdat hij van mening was dat dit artikel de vereniging

verhuisperiode. Tijdens de hoofdbestuursvergadering van 25 september

schade zou kunnen berokkenen. De zaak zou uiteindelijk voor de redactie-

1994 escaleerde dit sluimerende conflict. Rijksen eiste het aftreden van Spek,

raad komen, alwaar het hoofdbestuur in het gelijk werd gesteld.

en vond hierbij twee andere hoofdbestuurders aan zijn zijde. Omdat Toor en
Van Ommeren zich achter de algemeen secretaris schaarden, en zij zelf

Maar hoewel het geminimaliseerde hoofdbestuur de zaken redelijk onder

merkwaardigerwijs meestemde over haar eigen positie, leek er sprake te zijn

controle leek te hebben, was de vereniging toch buitengewoon bezorgd over

van een impasse. Carolien Wellink was op vakantie, en dus gaf bij 3-3 de

de ontstane situatie. Alle afgetreden hoofdbestuurders hadden de afdelings-

voorzittersstem de doorslag. Het hoofdbestuur steunde derhalve Spek,

bestuurders per brief geïnformeerd over de hen moverende redenen van

waarop Rijksen besloot tijdens de eerstvolgende algemene vergadering af te

vertrek. Ook het nog zittende restant van het hoofdbestuur probeerde per

treden. Huijsmans en Maden, ook ontevreden over het functioneren van de

brief de gang van zaken toe te lichten. Het bekende circuit draaide op volle

secretaris, namen hun positie in beraad. Een dag later besloot Rijksen alsnog
per direct zijn hoofdbestuurslidmaatschap te beëindigen, en Huijsmans en

statutaire mogelijkheid om een BAV uit te roepen.

toeren, en al snel besloot een aantal afdelingen gebruik te maken van de

- PAGINA 8-

eef

eld,

De BAV vond plaats op 6 november in Ede. Voor een volle zaal en onder

met de uitleg van het zittende hoofdbestuur, en het aanblijven van dit

leiding van technisch voorzitter en oud-landelijk voorzitter Mark Rutte

bestuur in elk geval verkoos boven de wat anarchistische situatie van een

probeerden Toor en de vier reeds afgetreden HB-ers duidelijk te maken hoe

vereniging zonder HB. Hierbij speelde zonder twijfel een rol dat het

het volgens hen allemaal zo ver had kunnen komen. De vereniging luisterde

driekoppige hoofdbestuur voor de algemene vergadering van 19 en 20

aandachtig, gooide hier en daar wat olie op het vuur, en kwam vervolgens

november in Almelo reeds vier nieuwe kandidaten had gepresenteerd, en

met een drietal moties. Een motie van wantrouwen en een motie van

daarnaast het beleidsplan voor 1995 klaar had liggen. Het vertrouwen in de

afkeuring tegen het zittende driemans-HB werden met ruime meerderheden

nieuwe ploeg bleek aanwezig, en een week later vond de benoeming plaats

verworpen, en de motie van vertrouwen (motie J-lalleluya) met zo'n 95% van

van Dion van der Arend (vice-voorzitter), Pieter Oosterhuis, Peter Duwel en

de stemmen aangenomen. Duidelijk was dat de vereniging genoegen nam

Olaf Peniie (alien algemeen bestuurslid).

vi

Oosterhuis, Duwel, Van Ommeren, Toor, S,tu/e, Van der Arend, Penne
RE ORGANISEREN II
Door al dit bestuurlijke gekrakeel zou bijna worden vergeten
dat de vereniging in juni van dat jaar besloten had tot een

het

ingrijpende reorganisatie die veel meer omvatte dan enkel een
inkrimping van het hoofdbestuur. De implementatie van deze
besluiten nam in de loop van het jaar een volle vaart. Zo
werden een Organisatie secretariaat en een politiek secretariaat
geïnstalleerd. Het organisatiesecretariaat kreeg als taak het
organiseren van grootschalige activiteiten hetgeen voorname-

ver

lijk neerkwam op de landelijke congressen en werd samenge-

steld uit gewone leden. Zij vervingen daarmee het voormalige
orgi-bureau van het hoofdbestuur, waarin de bij de congresOrganisatie betrokken hoofdbestuurders plaats hadden. Het
politiek secretariaat was een commissie die bestond uit de
voorzitters van de vijf belangrijkste landelijke commissies, een
aantal 'onafhankelijke' leden en een auditor van het hoofdbe-PAGINA 9-

stuur. Dit secretariaat diende ter vervanging van het voormalig politbureau

grootste afdelingen. Op deze wijze probeerde men invulling te geven aan de

(bestaande uit de vice-voorzitter politiek en de twee politiek secretarissen

gekozen decentralisatie. Het experiment zou uitsluitend in 1995 worden

van het hoofdbestuur) en de zogenaamde denktank, Het OS en PS zouden

uitgevoerd. De wens voor drie grote landelijke congressen was zo sterk dat

in de verenigingshiërarchie een plaats moeten krijgen naast het internationaal

vanaf 1996 weer werd teruggegrepen naar de oude formule, zij het dat de

secretariaat en het secretariaat vorming en scholing. Een niet onbelangrijk

regionale congressen op meer incidentele basis bleven voortbestaan en dat

verschil lag echter in het voorzitterschap van de secretariaten: voor het OS

vuur de invulling van het maartcongres gebruik werd gemaakt van een

was dat het algemeen bestuurslid organisatie, en voor het PS een door het

andere aanbeveling van de Commissie van Tien: het politiek festival. Dit

hoofdbestuur benoemde externe voorzitter. Deze werd dus niet zoals bij

hield in dat voortaan het hoofdbestuur geen resolutie zou laten voorbereiden

het IS en V&S-secretariaat het geval was, benoemd en gecontroleerd door de

voor dit congres, maar dat de inhoudelijke invulling geheel in handen kwam

-

J

algemene vergadering. Oud-internationaal secretaris Peter Hietink viel als

te liggen van de afdelingen en de landelijke commissies. In feite werd

eerste de eer te beurt het PS te mogen leiden. Het PS kreeg een dubbele

hiermee de opzet van het "resolutieloze" congres van juni '92 gekopieerd,

taakstelling mee: enerzijds moest zij de aansturing van de politieke commis-

dat uiteindelijk ook niet minder dan zeven door de afdelingen ingediende

sies voor haar rekening nemen, anderzijds zou zij zich moeten buigen over

resoluties te verstouwen kreeg. Het politiek festival zou één van de meer

wat zo mooi de lange-termijn politieke agenda van de JOVD werd genoemd.

succesvolle veranderingen in het kader van de reorganisatie blijken te zijn.

Lang heeft het PS overigens niet in deze opzet gefunctioneerd. Al snel bleek
dat de aansturing van de commissies de vergaderingen overheerste en dat er

Op 14 januari 1995 vond er in Den Haag weer eens een BAV plaats. Directe

te weinig tijd restte voor het filosofische denkwerk. Bovendien liet het

aanleiding voor deze vergadering was een wijziging van de statuten en

politieke niveau van sommige PS-leden te wensen over. Daarop besloot

reglementen, welke direct voortvloeide uit de reorganisatie-besluitvorming.

vive-voorzitter Van der Arend een deel van de commissiebegeleiding voor

Tijdens deze vergadering werd onder andere besloten dat leden hun eigen

zijn rekening te nemen, en werden de leden van het PS voortaan op grond

stem zouden kunnen claimen, waardoor zij zich aan de afdelingsdiscipline

van persoonlijke verdiensten benoemd. Het was slechts de eerste van een

konden onttrekken. Het was het schrale restant van een idee voor invoering

lange reeks aanpassingen in opzet en werkwijze van dit nieuwste secretariaat.

van een systeem van tone man, one vote dat destijds met name door Rolf
Moester (lid van de Commissie van Tien) met overtuiging werd bepleit. Van

Een ander punt in de reorganisatie betrof het terugbrengen van het aantal

groter praktisch belang zou het besluit blijken te zijn dat benoemingen

landelijke congressen van drie naar twee per jaar. Om het verlies van het

binnen de JOVD in liet vervolg niet meer bij acclamatie zouden geschieden,

derde congres te compenseren zouden daarnaast drie regionale congressen

maar dat ook bij een enkelvoudige kandidatuur een stemming zou moeten

worden georganiseerd door de districten en vier themadagen door de

plaatsvinden. Op deze wijze zou duidelijk moeten worden of de voorge-PAGINA 10-
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velde kandidaat daadwerkelijk kon rekenen op het vertrouwen van de

Rondom de jaarwisseling maakten voorzitter Toot en penningmeester Van

ereniging Nog dezelfde vergadering bracht de vereniging het geleerde in

Ommeren bekend dat zij het hoofdbestuur in maart 1996 zouden gaan

praktijk. Kandidaat-hoofdredacteur Melvin Schut verkreeg niet de gewenste

verlaten. Opmerkelijk genoeg koos het hoofdbestuur ervoor geen kandidaat-

meerderheid Omdat er geen tegenkandidaat was gesteld en zich ook staande

voorzitter uit haar midden naar voren te schuiven, maar opteerde zij voor

de BAV niemand aandiende, leek er een impasse te ontstaan. Het hoofdbe-

Ciska Scheidel. Scheidel stond bekend als een politiek-inhoudelijk sterke

stuur verzon daarop een list. Het constateerde dat de benoeming van een
nieuwe hoofdredacteur agendatechnisch voorafging aan de wijziging van de

kandidaat, die al lang meedraaide in de JOVE). Haar kennis over de vereniging was derhalve groot. Daar waar haar voorganger vooral accenten had

statuten en reglementen. Met andere woorden: de zojuist gehouden schrifte-

gelegd op de externe profilering van de JOVD, zou Scheidel meer aandacht

lijke stemming had geen enkele reglementaire basis, en de afgevaardigden

kunnen besteden aan de interne Organisatie. De vereniging steunde haar

moesten haar maar beschouwen als een consultatief referendum. Dat Schut

kandidatuur met een ruime meerderheid, maar had aanmerkelijk meer

geen meerderheid had behaald was jammer, maar vormde geen beletsel om

moeite met kandidaat-penningmeester Alexander Hageman. Deze had een

hem bij afwezigheid van een tegenkandidaat bij acclamatie in functie te

congres eerder de afdelingsvlag van de afdeling 't Gooi buitgemaakt, hetgeen

benoemen. De afgevaardigden waren te verbouwereerd om zich tegen deze

hem in combinatie met zijn relatieve onbekendheid op landelijk niveau

hoofdbestuurslogica te verzetten; een motie van wantrouwen tegen de

zwaar werd aangerekend. Een tweede stemronde bleek voor Hageman

nieuwe hoofdredacteur (in deze situatie toch de aangewezen weg) bleef

nodig, maar daarin verkreeg ook hij de vereiste meerderheid.

achterwege. De scepsis van de afgevaardigden bleek echter niet onterecht.
Na ongeveer een half jaar stagneerde de productie van Driemaster, en al in

AFDELING v GOOI

november deed een nieuwe kandidaat-hoofdredacteur zijn opwachting:
Michiel Visser, tot dat moment eindredacteur en naaste medewerker van

Een rustige start was het bestuur-Scheidel niet gegund: tijdens hetzelfde

Schut. De scepsis en frustratie van de leden verplaatste zich dan ook snel

congres had de algemene vergadering namelijk geschiedenis geschreven door

van Schut naar Visser. Een tegenkandidaat diende zich aanvankelijk echter

te besluiten tot opheffing van een JOVD-afdeling, in casu de afdeling 't

niet aan, zodat opnieuw een impasse dreigde. Staande het congres verklaarde

Gooi. Aan dit opmerkelijke besluit was het nodige voorafgegaan. Sinds 1994

Yolanda Houthuysen zich echter bereid tegen Visser in het strijdperk te

bestond er binnen hoofdbestuur en vereniging zorg over de ontwikkelingen

treden (dit was nog zo laat mogelijk omdat ook Visser niet binnen de

binnen deze Hilversumse afdeling. Zo hadden enkele leden van 't Gooi

statutaire termijn was voorgedragen), en in allerijl werd een beleidsplan in

tijdens het congres van juni '94 in Almelo voor ruim duizend gulden schade

elkaar getimmerd. Het was echter allemaal te weinig en te laat, en uiteindelijk

aan het hotel aangericht, en bovendien een bh ter waarde van negentig

werd Visser met een ruime meerderheid in één stemronde verkozen,

gulden uit de bruidssuite ontvreemd. Ernstiger waren echter de extreem-PAGINA 11-

rechtse sympathieën die sommige leden van de afdeling erop na leken te

ernst van de situatie en de grote bedreiging die deze extreem-rechtse affaire

houden. Deze kwamen aan het licht toen de Telegraaf op de voorpagina

vormde voor het imago van de JOVD bij de buitenwereld, besloot de

melding maakte van het hanteren van kledingvoorschriften door het bestuur

vereniging uiteindelijk toch de rijen te sluiten. De afdeling 't Gooi werd

van deze afdeling. Binnen een mum van tijd hadden bijna alle andere

opgeheven, en het hoofdbestuur kon aan de slag om het beschadigde imago

landelijk kranten dit smeuïge nieuwtje opgepikt, en kwam ook een eerder

van de vereniging weer wat op te vijzelen. Overigens zou de afdeling

door de regionale krant Gooi- en Bern/ander naar buiten gebracht verhaal over

Amsterdam, aan wie het grondgebied van de voormalige afdeling 't Gooi

extreem-rechtse sympathieën van de lokale JOVD aan de oppervlakte. Voor

was toegewezen, niet lang daarna alweer voorzichtig enkele activiteiten in

het hoofdbestuur was dit reden genoeg om een diepgaand onderzoek in te

Hilversum organiseren. Medio '98 had deze afdeling zelfs een werkgroep 't

stellen naar het reilen en zeilen van deze afdeling. De belangrijkste aan-

Gooi opgericht, waardoor de resterende leden in deze regio op meer

stichter kon worden geïdentificeerd, en werd door het hoofdbestuur

structurele basis bediend konden worden.

geroyeerd. Zonder slag of stoot ging dit echter niet: het geroyeerde lid nam
zelfs een advocaat in de arm om zijn royement aan te vechten. Het hoofdbe-

VERKIEZINGEN EN VACATURES

stuur schoof daarop zijn algemeen secretaris en tevens huisjurist Spaa naar
voren. Het uiteindelijke resultaat van het hierop volgende juridische

Met uitzondering van deze roerige start blonk het voorzitterschap van

steekspel was dat de gewraakte leden de vereniging verlieten, maar makkelijk

Scheidel uit door de relatieve rust. Er stapten geen bestuurders met veel

ging dit bepaald niet. Ook kostte het het hoofdbestuur tijdens het congres

kabaal op, er werden geen drastische reorganisaties voorbereid of uitgevoerd

nog behoorlijk wat moeite om steun te krijgen voor haar plan de afdeling 't

en ook de relaties met externen werden gekenmerkt door pais en vree. Wel

Gooi op te heffen. De afdeling had zojuist een nieuw bestuur samengesteld

was er van tijd tot tijd sprake van wat sensatie op het personele vlak, waarbij

met leden die nog niet in opspraak waren geraakt, en zij slaagden erin twijfel

de nieuwe procedure van het vertrouwensvotum voor een enkelvoudige

te zaaien over de vraag het collectief straffen van een afdeling wel juist was

kandidaat een hoofdrol speelde. Het vertrouwensvotum raakte na het eerste

als slechts enkele individuen voor de wantoestanden verantwoordelijk waren.

mislukte gebruik in de kwestie-Schut al snel in zwang als populariteitspo/l

Een journalist van de Telegraaf,die speciaal voor dit onderwerp naar Nuland

voor hoofdbestuursleden en als instrument voor de afgevaardigden om

was gekomen, smulde van de discussies. Hoewel hij vanwege het besloten

onvrede te laten blijken over de nieuwe kandidaat of over het hoofdbestuur

karakter van de vergadering niet in de zaal aanwezig mocht zijn, kon hij

en haar beleid in het algemeen. Het eerste echte slachtoffer van de nieuwe

vanachter een glazen pui de discussie toch bijna woordelijk volgen. Pas na

procedure was kandidaat algemeen bestuurslid politiek Dennis Hurkmans.

een dringend verzoek van het hoofdbestuur trok hij zich terug in de bar, om

Ondanks de afwezigheid van zelfs maar geruchten over een andere kandi-

aldaar praatgrage leden naar hun mening te vragen. Geconfronteerd met de

daat haalde hij in juni '97 te weinig stemmen om benoemd te kunnen
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:aire

Beide stemuitslagen betekenden overigens een (tijdelijk) einde van de

JOVD-activiteiten van de kandidaten, en noodzaakten het hoofdbestuur om
middels een ad-interim benoe-

sago

ming in de ontstane vacature te
voorzien. De afgewezen Hurkmans werd vervangen door
Francine Loos, die tot dat

0 't

moment had gefungeerd als
persvoorlichter. Zij hoefde van
deze portefeuille echter geen
afstand te doen omdat het
hoofdbestuur tot een herindeling
van de algemeen bestuursposten
besloot. Politiek en externe
Lei 'ert van Mens verdedigt rsJn kandidatuur

roerd

worden. Zelfs een tweede stemronde die in het verleden door het hoofdbe-

bracht in één functie, zodat voor

stuur regelmatig werd benut om na een intensieve lobby de vereniging

interne voorlichting en promotie

-

Wel
arbij

alsnog in het gareel te krijgen kon op grond van de stemuitslag niet worden

een aparte functie ontstond. Het

gehouden. Of het afstemmen van Hurkmans, die voor zijn kandidatuur twee

hoofdbestuur maakte met deze

jaar voorzitter was geweest van de zeer succesvolle landbouwcommissie, te

reshuffle gebruik van een

-

rste

tuur
we
us.
ah-

voorzichting werden nu onderge-

Den is Hurkmans

maken had met gebrek aan persoonlijke kwaliteiten of dat dit moest worden

mogelijkheid die expliciet tijdens de

gezien als teken van onvrede met het hoofdbestuur werd niet duidelijk.

met de algemeen bestuursposten om te gaan. In dit geval legitimeerde het

Hetzelfde geldt voor het lot van kandidaat vice-voorzitter en oud-voorzitter

hoofdbestuur haar besluit onder andere met een verwijzing naar de aan-

van de afdeling Amsterdam Lennert van Mens, die tijdens het congres van

staande verkiezingen, die meer aandacht en mankracht voor promotionele

maart '98 eveneens te weinig stemmen behaalde. Ironisch daarbij is dat Van

activiteiten rechtvaardigden. Marcel Homan werd voor deze nieuwe functie

Mens in '97 als voorzitter van de invloedrijke afdeling Amsterdam één van

aangetrokken.

de gangmakers was achter het verzet tegen de kandidatuur van Hurkmans.
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reorganisatie

was gecreëerd om flexibel

Het hoofdbestuur had met Homan in een ad-interimpositie door kunnen

«

denigrerend uitliet over het handelingsvermogen van de algemene vergade-

hobbelen tot het eerstvolgende congres. Dit was eerder gebeurd toen

ring. Een ander bewijs was het eenzijdige besluit van het hoofdbestuur tot

Ghislaine Meijer zich tijdens het novembercongres '95 terugtrok als kandi-

herindeling van de algemeen bestuursfuncties in het bestuur. Hierdoor kon

daat-vice voorzitter nadat zij tijdens een conferentie een stommiteit had

het gebeuren dat Loos zonder tussenkomst van de algemene vergadering

begaan die door de algemene ledenvergadering zeer hoog opgevat werd.

haar voorlichterstaak uitbreidde met de politieke begeleiding. Ook het

Marcel van der Schaaff,tijdens datzelfde congres benoemd tot algemeen

algemeen bestuurslid organisatie Robin Bremekamp kwam onder vuur te

bestuurslid voorlichting, nam de vrijgevallen functie destijds over en voor

liggen vanwege de botheid die hij bij de districtsbegeleiding aan de dag zou

het voorlichterschap werd in de weken na het congres Willem Jan Riedé uit

leggen.

Eindhoven gehaald. Ditmaal had het hoofdbestuur echter geen trek in
dergelijk kunst- en vliegwerk, en het besloot een buitengewone algemene

Bron van al deze onthullingen en geruchten was Rob Okhuysen. Deze oud-

vergadering (BAY) uit te roepen om meteen officieel in de vacature te

districtsbestuurder van Noord-Holland was door het hoofdbestuur aange-

kunnen voorzien. Deze beslissing zou nog ernstige onvoorziene consequen-

zocht om de door het intern doorschuiven van Loos vrijgevallen portefeuille

ties hebben. Het vooruitzicht van de BAV leidde ertoe dat bij veel afdelings-

interne communicatie en promotie op te vullen. Zelden was het hoofdbe-

bestuurders gevoelens van onvrede los kwamen die bij het afstemmen van

stuur zo ongelukkig in haar keuze: na drie weken rondgesnuffeld te hebben

Hurkmans al aan de oppervlakte waren gekomen. Met name door enkele

door de hoofdbestuursarchieven stapte Okhuysen alweer op, met

brieven van inter alea de latere hoofdbestuurders Remko van Lunteren en

medeneming van enkele vertrouwelijke stukken die de arrogantie van het

Jeroen de Veth kreeg de BAV al snel een loodzware lading. Het hoofdbe-

hoofdbestuur moesten aantonen. Door zijn contacten binnen de vereniging

stuur zou hebben gesjoemeld bij het opgeven van ledentallen aan de

werd hij als een held binnengehaald, en al snel was de hele vereniging op de

internationale koepelorganisaties IFLRY en LYMEC, teneinde zo meer

hoogte van wat Okhuysen allemaal had waargenomen. Het werd dus een

stemmen in hun algemene ledenvergaderingen te verkrijgen. Bovendien was

hete BAV, waar Van den Berg en Bremekamp moesten vechten voor hun

de onenigheid tussen hoofdbestuur en oud-hoofdbestuurders over de

bestuurlijke leven. Van den Berg deed dat door uitgebreid zijn excuses te

verdeling van enkele bestuurdersbeurzen naar buiten gekomen (waarover

maken voor zijn gedrag. Bremekamp beet in zijn verdediging feller van zich

verder meer). Het voornaamste kritiekpunt betrof echter de vermeende

af dan Van den Berg, maar voor beide mannen was het lot hetzelfde: een

arrogante houding die het hoofdbestuur zich in zijn optreden en in de

motie van wantrouwen werd verworpen, een motie van afkeuring kreeg een

contacten met de vereniging had aangemeten. Ten bewijze van die arrogan-

ruime meerderheid. Geen van beide bestuurders zag hierin echter reden om

tie werden onder andere een brief aangevoerd van landelijk penningmeester

op te stappen, en geen van de afgevaardigden drong daar op aan. Alles bleef

Pieter van den Berg aan zijn mede-bestuurders, waarin hij zich tamelijk

dus bij het oude, met deze uitzondering dat het hoofdbestuur toezegde
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voortaan de hoofdbestuursbesluiten (die in de HB-Nieuwsbrief werden

functie was Loos, en zodoende zou er voor de tweede maal in deze periode

gepubliceerd) van een toelichting te voorzien, en ook de interne werk-

sprake zijn van een verkiezingsstrijd. Dit maal was de voorbereiding aan

afspraken in het vervolg openbaar te maken. Gezien de aard van de aanvan-

beide zijden echter aanmerkelijk beter dan tijdens de strijd Visser-

kelijke beschuldigingen was het opmerkelijk dat dit de enige toezeggingen

Houthuysen. Het werd een felle verkiezingsstrijd, die werd uitgevochten op

waren die van het bestuur als geheel werden verlangd. Evenals tijdens het

verschillende plaatsen in het land. Meerdere afdelingen hadden een

kort daarvoor gehouden junicongres kreeg voorzitter Scheidel geen enkele

'kennismakingsavond' georganiseerd voor beide kandidaten, waar zij voor

kritische opmerking te verduren. Niettemin was de BAV van '97 waarschijn-

zichzelf konden lobbyen en met elkaar in debat moesten. Gedenkwaardig in

lijk het moment waarop de algemene vergadering het meest duidelijk van

dit kader was de discussie in de afdeling Rijnmond, onder leiding van

zich liet horen. De kritiek op de besluitvaardigheid van de afgevaardigden

JOVD-zwaargewicht Luc Spin. Veel A6-voorzitters waren bij deze bijeen-

die door Van den Berg was geventileerd is wat dal betreft niet geheel uit de

komst aanwezig, waardoor de uitkomst van het debat van grote invloed

lucht gegrepen. Ironisch is overigens dat de BAV door alle commotie niet
Rob Ok huysen

eens toe was gekomen aan de benoeming van

leek te zijn op de succeskansen van de
kandidaten tijdens het congres. Beide kandida-

Homan, terwijl de vergadering nu juist met dat

ten scoorden mooie punten, maar Loos leek op

doel was uitgeschreven. De BAV moest

iets meer sympathie te kunnen rekenen. Dat

speciaal hiervoor met een dag worden verlengd.

beeld werd bestendigd tijdens het congres, waar
eveneens een debat georganiseerd was. Het

>mg

De rol van Okhuysen in het geheel verdient

ietwat te zelfverzekerde en toepasselijk in dit

nog iets meer aandacht. Dat het hoofdbestuur

kader arrogante optreden van Okhuysen deed

juist hem aantrok was niet alleen tragisch

de balms in het voordeel van Loos doorslaan.

e

gezien de uiteindelijke afloop, maar kim op zijn

Ook haar belofte om 'persborrels' voor het

zich

minst ook opmerkelijk worden genoemd omdat

parlementaire journaille te gaan houden op het

ri

nog geen vijf maanden daarvoor het hoofdbe-

algemeen secretariaat en zo te proberen de

stuur zijn kwaliteiten als bestuurder in twijfel

JOVD wat meer in de media te krijgen viel bij

de

in

een
om
leef

-

-

had getrokken toen hij zichzelf kandidaat had

de immer dorstige leden in de smaak. Zoals kon

gesteld voor de door het vertrek van Riedé

worden verwacht viel de opkomst van de kant

vrijgekomen functie van persvoorlichter. De

van de pers bij deze borrels zodanig tegen dat

kandidaat van het hoofdbestuur voor deze

na twee pogingen dit initiatief werd gestaakt.
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Niettemin getuigde het idee van een frisse insteek in een moeilijk beheers-

de voorgaande vijf hoofdredacteuren waren voortgekomen. Enkele dagen

t

bare portefeuille, en bovendien was voor het doen van meer drastische

nadat dit besluit bekend was geworden slaagde Dirk Pol, tot kort daarvoor

voorstellen geen gelegenheid. De kandidaten zouden zich immers na hun

voorzitter van de landelijke milieucommissie en prominent in de afdeling

IL

benoeming moeten committeren aan het door het hoofdbestuur opgestelde

Compagnie, er echter in om het initiatief van de beide oud-hoofdbestuurders

en door de vereniging vastgestelde beleidsplan. Deze verkiezingsstrijd ging

nieuw leven in te blazen, en aangevuld met oud-voorlichter Willem Jan

IL

dan ook niet in de eerste plaats om de ideeën, maar vooral om de persoon-

Riedé enJOVD-coryfee Marcel van Drunen bond hij de strijd aan met

lijkheden.

Koops en het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur, evenals de vereniging moe

Dat lag een slagje anders bij een derde tweegevecht, ditmaal tussen Egbert

grote inspanning om de eigen kandidaat benoemd te krijgen, waardoor

Koops en Dirk Pol om de functie van hoofdredacteur Driemaster. Nadat de

tijdens het junicongres Pol met een royale winst kon gaan strijken. Al snel

productie medio '97 onder het hoofdredacteurschap van Visser voor de

voegde het zojuist afgetreden algemeen bestuurslid politiek Chris Jetten, die

I

van de constante problemen rond Driemaster, getroostte zich dit maal geen

zoveelste keer gestagneerd was en Visser had aangegeven in juni af te zullen

als hoofdbestuurder nota bene mede verantwoordelijk was geweest voor de

treden, ontstond in de vereniging de behoefte het roer om te gooien. Enige

kandidatuur van Koops, zich bij het kwartet. Voornamelijk dankzij de grote

rijd deed het gerucht de ronde dat oud-voorlichter Oosterhuis en oud-

grafische creativiteit van Oosterhuis zou Driemaster een volledige resyling

landelijk voorzitter Toor met een aantal andere oud-hoofdbestuurders de

doormaken. Toch slaagde ook deze redactie niet volledig in haar opzet om

productie van Driemaster ter hand wilden nemen. Toen tegen het einde van

Driemaster opnieuw goed op de rails te zetten. De inhoud en de vormgeving

de statutaire kandideringstermijn bleek dat dit gerucht niet gematerialiseerd
Erbert Kootu
zou worden, moest het

waren weliswaar aanmerkelijk verbeterd, maar een regelmatige verschijning
zou ook voor deze

hoofdbestuur een

ervaren ploeg te hoog

beslissing nemen.

gegrepen blijken.

Gekozen werd voor
Egbert Koops, die op

Op de valreep slaagden

dat moment eind-

zij erin het in het

redacteur onder Visser

beleidsplan toegezegde

was en nauw verkeerde

aantal van zeven

met de 'Kennemer-

Driemasters uit te

land-kliek' waaruit ook

brengen.

- PAGINA

16-

Dirk Pol

Dor

COMMISSIE STOOMBOOT EN RE CENTRALISATIE

tigde orde, maar het hoofdbestuur zette door en Tanahatoe werd in maart
'96 benoemd. Daarmee waren de problemen binnen het IS natuurlijk nog

irders

Dc relatie tussen hoofdbestuur en redactie, die in de voorafgaande jaren

niet van de baan; pas na enige stevige conflicten werd Tanahatoe geaccep-

vrijwel steeds problematisch was geweest, verbeterde tijdens het bewind van

teerd en keerde de rust weer.

Pol niet zoveel als verwacht mocht worden van een redactie die voornameioe

lijk uit oud-hoofdbestuurders bestond. Dat bleek bijvoorbeeld toen het

een

hoofdbestuur in november '97 aan het congres een speciale overeenkomst

aanleiding om forse ingrepen voor te stellen. In haar eindrapport, dat medio

voorlegde waarin de verantwoordelijkheidsverdeling tussen hoofdbestuur en

mei verscheen, constateerde de commissie dat het probleem met de zoge-

redactie inzake de productie van Driemaster werd vastgelegd. Hoewel de

naamde 'functionarissen' lag in het te geringe aantal controlemomenten voor

die

overeenkomst weinig meer deed dan het formaliseren van de bestaande

de algemene vergadering, die onder normale omstandigheden immers slechts

de

praktijk, zorgde zij toch voor flink wat geruzie voor en tijdens het congres.

drie maal per jaar bijeen komt. Een oplossing voor de ontstane problemen

rote

De overeenkomst was opgesteld naar aanleiding van de één congres eerder

zou dan ook kunnen worden gevonden door een procedure in te stellen die

gevoerde discussie over het rapport van de commissie Stoomboot. Deze

de functionarissen verplichtte om binnen twee weken te reageren op een

)el

i,

De verwikkelingen in liet IS vormden voor de commissie Stoomboot geen

om

commissie was in november '96 opgericht, voornamelijk naar aanleiding van

schriftelijk verzoek tot informatie van een lid. Verder dan dit wilde de

eying

de constante problemen rond Driemaster. Zij zou de algemene vergadering

commissie niet gaan; zij achtte een grotere verantwoordelijkheid voor het

dng

adviseren over hoe om te gaan met de hoofdredacteur en de twee functiona-

hoofdbestuur onverenigbaar met de eigen verantwoordelijkheid van de

ossen die rechtstreeks door de algemene vergadering gecontroleerd werden.

functionarissen, en wees er bovendien op dat voor afdelingen altijd de

rl'

Pol

Het hoofdbestuur vroeg Petersen deze commissie te leiden, omdat hij als

mogelijkheid bleef bestaan om bij ernstig disfunctioneren van een secreta-

oud-voorzitter en oud-hoofdredacteur beide kanten van het spanningsveld

riaat of redactie een buitengewone algemene vergadering te beleggen. In dit

kende. Het werk van de commissie werd extra actueel toen in de eerste

advies klonk wel heel sterk de inbreng van Petersen door, die als oud-

maanden van '97 een al langer sluimerend conflict ontbrandde in het

Hoofdredacteur én als architect van de reorganisatie natuurlijk weinig trek

internationaal secretariaat. Internationaal secretaris Delphine Pronk verloor

had zijn eigen hervormingen te bekritiseren of terug te draaien door de

het vertrouwen van vrijwel al haar secretariaatsleden, en besloot zich

onafhankelijke positie van de functionarissen ter discussie te stellen. Het

uiteindelijk terug te trekken. Het hoofdbestuur meende dat ook de overige

hoofdbestuur, dat graag zelf meer controle had gekregen over de secretaria-

secretariaatsleden geen brandschoon geweten hadden, en koos ervoor een

ten en functionarissen, was met de uitkomst niet erg content (terwijl zij

relatieve outsider te benoemen: Daniël Tanahatoe, oud-voorzitter van de

opmerkelijk genoeg zelf Petersen had aangezocht als voorzitter van de

afdeling Groningen. Dit was natuurlijk tegen het zere been van de geves-

commissie). Zij besloot de algemene vergadering een eigen voorstel voor te
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leggen, dat tegelijk zou worden besproken met het verslag van de commissie

weer terug op het pre-reorganisatie niveau, zij het dat er in plaats van drie

Stoomboot. Dit voorstel van het hoofdbestuur kwam er op neer dat de

slechts één hoofdbestuurslid mee belast was. Het zou algemeen bestuurslid

internationaal secretaris en de secretaris vorming en scholing voortaan door

politiek Jetten bijna een jaar kosten om het vrijwel geheel ingezakte lande-

het hoofdbestuur zouden worden benoemd en gecontroleerd. Aan de positie

lijke commissie-apparaat weer operationeel te krijgen. De reserves die het

van de door de algemene vergadering benoemde Hoofdredacteur durfde het

hoofdbestuur had gekregen ten aanzien van een te grote zelfstandigheid in

hoofdbestuur nog niet te tornen; voor hem zou de door de commissie

de politieke hoek, leidden begin '96 tot een conflict met een aantal

Stoomboot voorgestelde brievenprocedure moeten volstaan. Het hoofdbe-

commissievoorzitters dat in de daarop volgende maanden langzaam verder

stuur had de gemoederen in de vereniging goed ingeschat. Zonder al te veel

zou escaleren. Directe aanleiding hiervoor was een persbericht dat de

discussie werd dit voorstel door de algemene vergadering overgenomen. Het

onderwijscommissie in november '95 had verzonden om zich te distantiëren

leek er zelfs even op dat en passent ook de Hoofdredacteur onder de vleugels

van een artikel in de Volkskrant over bijzondere scholen van de hand van

van het hoofdbestuur zou worden gebracht, maar de besluitvorming werd op

voorzitter Toor en (op dat moment nog) kandidaat-algemeen bestuurslid

dit punt uitgesteld naar het volgende congres alwaar aan de hand van een

politiek Jetten. Voor een commissie die opereerde onder de verantwoorde-

advies van het hoofdbestuur verder zou worden gepraat. Het hoofdbestuur

lijkheid van het hoofdbestuur was dat natuurlijk een onverantwoorde daad.

besloot ervan af te zien de algemene vergadering voor te stellen de hoofdre-

Voorlichter Oosterhuis slaagde erin het persbericht weer terug te trekken,

dacteur dezelfde weg te laten gaan als de beide andere functionarissen, en

maar de kiem van een conflict was gezaaid. Omdat voorzitter Jellie Stinstra

kwam in plaats daarvan met de genoemde overeenkomst.

van de onderwijscommissie inzag dat ze binnen de bestaande commissiestructuur aan het kortste eind trok, begon ze steun te verzamelen voor haar

Hoewel er door het congres verder nauwelijks bij werd stilgestaan vormde

voorstel om de commissievoorzitters voortaan rechtstreeks door de alge-

de in juni '97 doorgevoerde wijziging een belangrijke stap richting het

mene vergadering te laten benoemen en controleren. Dit zou hen onder

terugdraaien van de in '94 doorgevoerde reorganisatie. Het zeer gedecentrali-

andere de mogelijkheid geven een eigen persbeleid te voeren, onathankelijk

seerde concept van de Commissie van Tien had in de praktijk zijn meer-

van de nukken van het hoofdbestuur. Vanzelfsprekend was het hoofdbe-

waarde in termen van laagdrempeligheid en een grotere betrokkenheid van

stuur weinig geporteerd van dit vooruitzicht. Tijdens een commissie-

"gewone" leden niet waargemaakt, terwijl het wel tot forse coördinatie- en

voorzittersoverleg kwam het tot een regelrechte confrontatie, waarbij vier

commuiiicatieproblernen leidde. Dit was echter niet de eerste stap: in

van de acht commissievoorzitters voorstander bleken van een structuur-

september '95 was het terugtreden van vice-voorzitter Van der Arend

verandering. Zij besloten zich te wenden tot de algemene vergadering, maar

aangegrepen om de'verzelfstandigde' landelijke commissies weer nauwer

stuitten daar voornamelijk op onbegrip. Hen werd verzocht nogmaals met

door het hoofdbestuur aan te sturen. Hiermee was de commissiebegeleiding

het hoofdbestuur rond de tafel te gaan zitten, om te bezien of de problemen
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werkelijk niet op te lossen waren. Dat overleg kwam er, waarbij door de

andere vrijetijdsbestedingen ondervond steeds sterker werd. De behoefte aan

opstandige commissievoorzitters ook enkele A6-voorzitters uitgenodigd

politieke ontwikkeling bleek bij veel potentiële leden dan vaak niet de

werden. Toen bleek dat buiten de vier commissievoorzitters niemand iets

hoogste prioriteit te hebben, en als zij toch besloten actief te worden dan

voelde voor een nieuwe decentralisatie-operatie, betekende dit het einde van

was dit vaak voor een kortere tijd dan vroeger gangbaar was. Het steeds

de plannen. De betreffende commissievoorzitters verdwenen in de daarop-

hardnekkiger wordende kadergebrek was telkens onderwerp van gesprek

volgende maanden van het toneel, waarna de rust in de conmiissiehoek

tijdens de halfjaarlijkse hoofdbestuursweekenden, traditioneel de belangrijk-

iner

weerkeerde.

ste gelegenheid om over lange-termijn problemen en strategieën te spreken.

tiëren

KADERGEBREK EN TALENTIVL4NAGEMENT

opstellen van een zogenaamde 'talentrnanagementlist', begin '96. Op deze lijst
werden alle veelbelovende mensen in afdelingen en commissies genoteerd,

Hoewel in de periode '94-'99 dus driemaal van een werkelijke verkiezings-

waarbij ook nog eens een indeling werd gemaakt in een A-lijst en een B-lijst.

Een manier om het beschikbare talent beter te managen werd gezocht in het

rde-

tijd sprake was, en er bovendien twee kandidaten werden afgestemd op

Daarbij waren de mensen op de A-lijst per direct HB-abel, terwijl de mensen

Laad.

wond van de nieuwe benoemingsprocedure, zou het een misverstand zijn te

op de B-lijst potentiële talenten waren die goed in de gaten gehouden

en,

concluderen dat de vereniging ruim zat in de 'HB-abele' kandidaten. Al

moesten worden tijdens de talrijke afdelingsbezoeken die hoofdbestuurders

Tistra

\clr]af '95

moest meer dan eens genoegen worden genomen met de tweede,

in deze periode individueel aflegden. Veel effect had dit systeem niet;

jes-

derde of zelfs vierde of vijfde kandidaat van het lijstje dat het hoofdbestuur

hoewel iedere hoofdbestuursvergadering de lijsten nauwgezet werden

triditioneel opstelt na het ontstaan van een vacature. Ook vanuit de afdelin-

bijgewerkt, volgden individuele hoofdbestuurders tijdens

gc werden nauwelijks suggesties voor kandidaten ontvangen, terwijl de

kandideringsdiscussies liever hun eigen inzicht dan af te gaan op de namen

iaar

relijk

kendideringsprocedure hen hiertoe uitdrukkelijk uitnodigde. Deze schaarste

op de lijst. Toen begin '97 bovendien delen van de lijst begonnen uit te

zin goede landelijke kandidaten stond niet op zichzelf in alle geledingen van

lekken, achtte het hoofdbestuur de tijd rijp om dit initiatief te beëindigen.

dc cereniging kostte het steeds meer moeite om de beschikbare functies

'ier

old te krijgen. Hoewel het voor de hand lijkt te liggen om deze proble-

Het afschaffen van de lijsten betekende natuurlijk geenszins het einde van

bezien in het kader van de algehele vermindering van de politieke

de talentmanagementactiviteiten als zodanig. Met name de commissies en

men te

belinhs telling in de samenleving, is het waarschijnlijker dat de oorzaak
maar
inet
Lemen

secretariaten werden gebruikt om aanstormend talent de kans te geven zich

gezocht moet worden in het steeds strenger wordende tempo- en prestatie-

te bewijzen. Helaas had dit wel als gevolg dat afdelingen veel van hun goede

LDcursrcglme. Studenten kwamen steeds schaarser in hun rijd te zitten,

krachten opgezogen zagen worden in het landelijke apparaat. De instelling

wcijrdc)r de concurrentie die de JOVD van studentenverenigingen en

van een Commissie Actieve Leden in '98 moest de malaise van de afdelingen
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helpen verzachten. Deze commissie kreeg als taak mee om afdelingen op

organisatie op de financiële vergoeding aanspraak kunnen maken. De

micro-niveau te adviseren over manieren om inactieve leden bij de afdelings-

organisaties moesten ieder voor zich maar uitmaken wie dat namens hen Zou

activiteiten te betrekken, en om aan nieuwe leden te komen. Ook de

zijn. Dit plaatste het hoofdbestuur voor een zeer ondankbare taak. De

professionalisering van het Augustusoffensief,die al enige jaren eerder was

functies binnen het bestuur waren immers min of meer van gelijk gewicht

ingezet, probeerde dit doel te bereiken. Sinds de zomer van '94 konden

wat betreft de tijdsbesteding die zij vorderden. Het viel dan ook niet direct

afdelingen bij het hoofdbestuur een heuse karavaan boeken. Dit hield in dat

in te zien wie van de zeven het meest aanspraak op de gelden kon maken.

er naast de traditionele stand met folders en stickers op de introductiemarkt

Het probleem werd iets vergemakkelijkt doordat in plaats van één vertegen-

voor eerstejaars studenten ook een podium met bijbehorend decor werd

woordiger voor een heel jaar ook twee vertegenwoordigers voor een halfjaar

opgebouwd. Door middel van een geluidsinstallatie trokken spreekstal-

konden worden aangesteld, maar bij een gemiddelde zittingsduur van

meesters Oosterhuis. Homan en Josien Berkenvelder de aandacht van

anderhalf jaar en een totaal van zeven bestuurders bood ook deze clausule

argeloze voorbijgangers, en probeerde op die manier hun belangstelling te

geen probleemloze uitweg. Er zou dus gekozen moeten worden. Omdat de

wekken. Hoewel de karavaan ontegenzeggelijk een opvallende verschijning

beurs met terugwerkende kracht tot het collegejaar '95-'96 werd ingevoerd,

was tijdens de ietwat matte eerstejaarsmarkten, viel het resultaat in termen

moest er door het zittende hoofdbestuur bovendien worden beslist voor

van ledenwinst enigszins tegen.

oud-hoofdbestuurders die hun actieve JOVD-leven alweer geruime tijd
achter zich hadden gelaten. Vuile handen waren misschien dan ook onont-

In een ander opzicht kregen de talentmanagement-activiteiten van het

koombaar, en het uiteindelijke besluit verdiende inderdaad geen

hoofdbestuur een onverwacht steuntje in de rug. Medio '96 werd bekend dat

schoonheidsprijs.

het Ministerie van Onderwijs voorbereidingen aan het treffen was om een
bestuurdersbeurs in te voeren voor bestuurders van landelijke politieke

Het hoofdbestuur had volgens de oud-hoofdbestuurders die geen beurs

jongerenorganisaties. Een dergelijke beurs bestond al voor bestuursleden van

kregen toegewezen verzuimd voldoende met hen te overleggen, en boven-

onderwijsorganisaties, en ook de universiteiten verzorgden voor bestuurders

dien meenden zij dat er geen duidelijke criteria waren opgesteld op grond

van onder andere de studentenverenigingen in hun stad een financiële

waarvan de besluitvorming had plaatsgehad. Zij spanden daarop gezamenlijk

compensatie. De landelijke besturen van de politieke jongerenorganisaties

een procedure aan bij de eerste kamer van beroep tegen het genomen

vielen tot op dat moment echter buiten de boot, en konden nergens

toekenningsbesluit en werden in het gelijk gesteld, waardoor het besluit werd

aanspraak op maken. Na aanvankelijke euforie over de komst van de beurs

vernietigd. De oud-bestuurders eisten daarop een verdeling van de gelden

luwde het enthousiasme toen duidelijk werd dat deze belangrijke beperkin-

evenredig aan de termijn die een bestuurder in het hoofdbestuur had

gen zou kennen. Zo zou slechts één vertegenwoordiger per jaar van iedere

doorgebracht, omdat dit in hun ogen het enige objectieve en werkbare
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zou
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was. Het hoofdbestuur weigerde voor deze weg te kiezen, maar

dcinsde er eveneens voor terug om het vernietigde besluit nogmaals (maar
lU

volgens de juiste procedure) te nemen. Het bestuur had er een voorkeur

cur dat de oud-bestuurders die wel een beurs hadden ontvangen (en die het
eld
inmiddels al op hun rekening hadden staan) en de oud-bestuurders die
g

gezeten, ook de opgelopen studievertraging en financiële behoeftigheid van
oud-bestuurders in ogenschouw zou worden genomen bij de toewijzing van
de beurzen.

Of de komst van de bestuurdersbeurs de drempel om in het bestuur plaats

dc procedure hadden aangespannen, onderling afspraken zouden maken
(Ier de verdeling van het geld. Een speciaal daarvoor belegd overleg leidde

bezien. Het vinden van een geschikte kandidaat voor de in juni '98 door het

niet tot overeenstemming, anders dan dat de zaak voor de algemene

vertrek van Homan vrijgekomen post van algemeen bestuurslid promotie en

;ule

v egaderiflg

interne communicatie was in ieder geval moeizamer dan ooit. Niet minder

it de

„C beurde zulks inderdaad, waarbij alsnog steun werd verkregen voor het

dan vijf kandidaten werden voor deze post benaderd, voordat Petra Groen

)erd,

neherformuleerde) oorspronkelijke besluit van het hoofdbestuur. De

besloot deze klus te willen klaren. Met flair droeg zij tijdens haar

csenfie hiervan was dat naast de tijd die iemand in het hoofdbestuur had

benoenlingscongres het motto "2000 in 2000" van het zojuist aangetreden

egen-

ilf jaar

uitgevochten zou worden. Tijdens het congres van maart '98

te nemen en langer te blijven zitten zal verlagen, valt overigens nog te

bestuur-Bremekamp uit: het ambitieuze voornemen om de JOVD in het jaar
Cislea Schein'pl overh

)flt-

-ligt Robi Brernekamp de vooritters/Jamer

2000 de grens van tweeduizend leden te laten passeren. Haar flitsende start
kreeg echter geen vervolg: nog voor het volgende congres stapte Groen op
na persoonlijke problemen binnen het bestuur. Dit plaatste het hoofdbestuur
andermaal voor grote opvolgingsproblemen: niet alleen voor Groen, maar
ook voor algemeen bestuurslid organisatie Olivier ten Doeschate, algemeen

-enad
enlijk

secretaris Nicole Maes en landelijk penningmeester Van den Berg moesten
opvolgers worden gevonden. Met uitzondering van de vacature-Groen
slaagde het hoofdbestuur hier bijtijds in, al moest soms een lange rij
potentiële kandidaten worden benaderd. Niet geheel toevallig besloot het
hoofdbestuur rond deze tijd om met onmiddellijke ingang te stoppen met

werd

het publiceren van de befaamde 'lijstjes' met kandidaten.
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REORGANISEREN III

het toekennen van uitgebreide bevoegdheden aan deze regio's. Doel van
deze ingreep was de bestuurlijke 'tussenlaag' in de verenigingshiërarchie

_s

.
- —

1

De kandideting van Bremekamp als opvolger van voorzitter Scheidel wekte

weer aan aanzien te laten winnen, en zo een bestuurlijk carrièretraject te

op sommige plaatsen in de JOVD wat verwondering. Bremekamp zat al

creëren. De nieuw te vormen regio's zouden niet alleen de eerst verantwoor-

sinds november '96 in het hoofdbestuur, en de duur van zijn hoofdbestuurs-

delijke voor vorming en scholing en promotie en ledenwerving worden,

lidmaatschap overschreed in juni '98 dus al ruimschoots de gemiddelde

maar ook betrokken raken bij de projecten die op afdelings- en regioniveau

zittingsduur. Bovendien was het nog niet zo lang geleden dat Bremekamp

georganiseerd zouden gaan worden. Het projectmatige werken was één van

tezamen met penningmeester Van den Berg zwaar onder vuur had geleden

de kernpunten van het plan: op alle niveaus zou meer met concrete doelstel-

tijdens de BAV van augustus '97 over hun vermeende arrogante opstelling

lingen moeten worden gewerkt, in plaats van met vage beleidsplannen. Dat

richting vereniging, en een motie van afkeuring moest accepteren. Hoe het

betekende onder andere dat het hele landelijke commissie-apparaat op de

ook zei, de kandidering van Bremekamp ontmoette geen noemenswaardige

schop ging, en zou worden vervangen door een netwerk van voornamelijk

tegenstand en vond plaats in een gemoedelijke sfeer die paste bij de afron-

regionaal gebaseerde werkgroepen. Tot slot zou het Hoofdbestuur weer

ding van het tij dperk-Scheidel. Het nieuwe bestuur gunde zichzelf weinig

worden uitgebreid van zeven tot negen functies. Een bestuurslid zou

vakantierust, Al snel na de zomervakantie presenteerde zij een concept van

speciaal worden belast met het opzetten van de regio's, een ander bestuurslid

haar beleidsplan voor

met talentmanagement en

het komende jaar, dat
niet Zozeer een

projecten. Bovendien zou

beleidsplan als wel een

scholing terug moeten

ingrijpend reorganisa-

keren in het bestuur,

tie-voorstel bleek te

omdat deze functie te

zijn. Een belangrijk

nauw verweven was met

onderdeel van dit

het algemene

de secretaris vorming en

voorstel was het

hoofdbestuursbeleid om

vervangen van de

in een secretariaats-

noodlijdende

structuur goed uit de verf

districtenstructuur

te kunnen komen. De

door drie regio's, en

functie van het algemeen
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T
Le

woor-

1,

u urslid

organisatie zou komen te vervallen: zijn taken zouden

o rtaan op projectbasis door speciale werkgroepjes worden
T - cIgeflOmefl

Dczc reorganisatieplannen waren niet alleen opmerkelijk

veau

van

eiste!Dat
de

Lhjk

..

\-m wege

hun ngrijpende
i
karakter (wat dit betreft overtroffen zij

dc plannen van '93 ruimschoots) maar ook vanwege het feit dat

op sommige punten een terugkeer naar de situatie van voor
23 betekenden, Een probleemloze acceptatie door de vereniging
Lio dan ook niet in het verschiet. Zich bewust van de problemen
in vijf jaar eerder organiseerde het hoofdbestuur een reeks

inspraakavonden

iurshd
nten
i zou

31 en

geinteresseerden

',

waar afdelingsbestuurders en andere

hun meningen en suggesties kenbaar konden

maken. Deze avonden kenden over het algemeen een rustig en
constructief verloop, en het hoofdbestuur meende daaruit te

Het A6 in betere tijden. Stronkborst (Eindhoven), I/i. Mens (ArnsterdcL ), Zwart
(Groningen), Vim den Broek (Utrecht), IVent (Rijnmond), Van Kersbergen (Leiden)
-

kunnen afleiden dat haar plannen zonder al te veel problemen door het
congres van november '98 overgenomen zouden worden. Dat bleek een

e

met

om

verf

e

leen

ernstige misvatting te zijn. De bespreking van het beleidsplan tijdens een

punten volledig overeen kwam met het originele voorstel. De kritiek vanuit

algemene vergadering bleek een heel andere dynamiek te ontwikkelen dan

de vereniging bleek inmiddels te zijn verstomd, en zonder enige moeite

het geval was geweest in de gezelligheid van de regionale kroegen, en de

slaagde het hoofdbestuur erin de plannen door de vereniging aangenomen te

vergadering strandde volledig in de talrijke amendementen en kritiekpunten

krijgen. Het eerste grote succes van het bestuur-Bremekamp was daarmee

van de afgevaardigden. Dit zorgde voor een acuut probleem, aangezien met

een feit. Opvallend en in zekere zin zorgelijk -was de totale afwezigheid

de reorganisatieplannen ook het beleidsplan en de begroting voor het

van het A6 als machtsfactor en tegengewicht voor het hoofdbestuur. In

komende jaar nog geen goedkeuring van de algemene vergadering konden

vroeger tijden werden in dit overleg tussen de voorzitters van de zes grote

krijgen. De vergadering werd geschorst, en op 19 december in Utrecht

studentenafdelingen voorafgaand aan de congressen belangrijke zaken

voortgezet. Tijdens deze voortzetting presenteerde het Hoofdbestuur een
aangepaste versie van het beleidsplan, die echter op vrijwel alle essentiële

-

dichtgetimmerd'. Anno eind '98 had het hoofdbestuur van dit college echter
weinig meer te duchten.
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VIER VOORZITTERS
Een landelijk voorritter in de JO VD is feitelijk gegien primus inter pares: eerste

Dit keer heeft de kaderproblematiek echter nog een extra dimensie gekre-

onder geljken. Toch is het ook in de JO VD gebruikelijk om op het verleden terugblik-

gen, en die komt voort uit de toegenomen studiedruk. De veranderingen in

kend de verschillende hoofdbesturen met een bepaalde naam te verbinden. Ten behoeve van

het stelsel van studiefinanciering hebben de instelling van studenten

dit lustrumboek ontmoetten vier (oud-) landelijk voorzitters elkaar die hun naam aan een

veranderd: zij zijn veel resultaatgerichter geworden, en willen van het begin

bestuur verbonden weten: Koen Petersen (1992 tot 1994), Aijan Toor (1994 tot 1996),

af aan het doel van een bepaalde activiteit weten. Op die resultaatgerichtheid

Ciska Scheidel (1996 tot 1998) en Robin Bremekamp (sinds 1998). Hoewel het niet

proberen wij de vereniging nu aan te passen."

gebruikelijk is dat opvolgers elkaars werk becommentariëren, lieten rJi zich toch tot een
enkele kritische noot verleiden. Het beleid.lan van het hoofdbestuur voor 1999, dat een
week na dege ontmoeting door het congres besproken -7ou worden, ging als eerste onder de

Ciska: "Maar is er nu

loupe,

nieuw probleem? Ook

echt sprake van een
Arjan en ik, en in

Koen: "ik denk dat je je bij het bespreken van de huidige reorganisatie-

mindere mate Koen,

plannen allereerst moet afvragen wat nu eigenlijk de drijvende kracht is die

hadden al te maken

ertoe leidt dat het Hoofdbestuur om de zoveel jaar met nieuwe

met studenten die

reorganisatievoorstellen op de proppen komt. In mijn optiek is die drijvende

gebonden waren aan

kracht een kaderprobleem dat constant door het hoofdbestuur gevoeld

een strenge studie-

wordt: het is moeilijk om mensen aan te trekken en te activeren, en de

norm. Als ik de

actieve leden willen te snel landelijke verantwoordelijkheid gaan dragen

reorganisatieplannen

waardoor de vereniging aan de basis steeds wordt uitgehold."

lees dan vraag ik me
soms echt af voor

Robin: "Met die analyse ben ik het helemaal eens. Het kaderprobleem is een

welk probleem zij nu

vraagstuk dat erg moeilijk is op te lossen, en vandaar dat er ongeveer om de

eigenlijk een oplossing

vijf jaar een discussie wordt gevoerd over organisatorische veranderingen die

zijn. Het in het

het makkelijker moeten maken om mensen aan te trekken en vast te houden.

hoofdbestuur opne-
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men van de secretaris vorming en scholing is daarvan een duidelijk voor-

rein

Robin: "Tijdens alle reorganisatiediscussies kwam men tot de conclusie dat

beeld: ik zie niet in waarom daar nog een verandering nodig was na de

de inrichting van de JOVD op hoofdlijnen juist is, dat wil zeggen: een

ianpassingen

hoofdbestuur, afdelingsbesturen en een tussenlaag. Ook over de core-business

die we twee jaar geleden hebben gemaakt. Er was geen sprake

meer van problemen of conflicten tussen het hoofdbestuur en de secretaris

v&s".

bestond overeenstemming: het politiek vormen van jongeren door het
organiseren van congressen waar moties en resoluties worden besproken, de
uitgifte van landelijke cii lokale blaadjes enzovoorts. Ook het huidige

egin
itheid

jan: "Meer in het algemeen is liet de vraag in hoeverre je als hoofdbestuur

hoofdbestuur heeft geen behoefte gehad om aan die kern te tornen."

niet steeds opnieuw dezelfde fout maakt door de oplossing voor de problemen waar de JOVD sinds jaar en dag mee te maken heeft te zoeken in een

Ciska: "Toch wordt aan die kern meer getornd dan je op het eerste gezicht

verandering van de structuur. Vaak komen problemen voort uit een ver-

misschien denkt. Als voorzitter had ik me voorgenomen de structuur van de

keerde instelling van mensen, en is een verandering van de cultuur dringen-

vereniging zoveel mogelijk te laten zoals die was, en vooral te werken vanuit

der vereist."

de cultuur. Achteraf moet ik echter concluderen dat door mijn bestuur
beetje bij beetje wel degelijk veel aspecten van de vereniging ter discussie

ioen: "Het antwoord op de vraag of reorganiseren verstandig is hangt

zijn gesteld en veranderd.

'amen met de visie die je hebt op besturen in de JOVD. Als je vindt dat het

Ook de reorganisatieplannen van het huidige hoofdbestuur raken soms wel

hoofdbestuur een machtige speler moet zijn die zijn tentakels uitstrekt tot

degelijk kernpunten van de organisatie. Neem bijvoorbeeld het voorstel om

ille hoeken van de vereniging, dan is het constant sleutelen aan de structuur

politieke congressen niet langer besluitvormend te laten zijn. Daar werd een

een logische benadering. Vind je daarentegen dat het hoofdbestuur zich

paar jaar geleden ook al over gesproken, maar toen kwamen we tot de

noet beperken tot het scheppen van kaders waarbinnen leden hun gang

conclusie dat de leden juist wél behoefte hebben aan een officieel congres

kunnen gaan en de waardering voor hun inspanningen kunnen oogsten op

met besluitvormende bevoegdheden. Dat officiële karakter vinden ze mooi."

congressen, dan is bij wijze van spreken een hoofdbestuur van drie mensen
voldoende en doet de structuur verder nauwelijks ter zake."

Arjan: "Dat geldt misschien voor de huidige leden van de JOVD, maar de
vraag is of potentiële nieuwe leden dat ook vinden.

Arjan: 'Wat wel opvalt aan de steeds terugkerende reorganisatieplannen is

Indien je constateert dat je als vereniging geen aantrekkingskracht meer

dat de core business van de JOVD daarin nooit ter discussie wordt gesteld Het

uitoefent op veel jonge mensen dan zal je juist rekening moeten houden

o misschien erg nuttig om je af te vragen of de manier waarop wij politiek

met de wensen en ideeën van mensen die op dit moment nog niet tot de

bedrijven nog wel van deze rijd is."

organisatie behoren."
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Koen: "Er zit natuurlijk altijd een spanning tussen de wensen van degenen

En een politieke discussie blijft een politieke discussie; daar is niet zoveel

die al lid zijn en degenen die mogelijk lid zouden kunnen worden. Als ik het

variatie op mogelijk."

beleidsplan voor volgend jaar lees dan is dit hoofdbestuur tot de slotsom
gekomen dat het ledental an sich momenteel niet het grootste probleem is,

Koen: "Daar komt bij dat je niet moet vergeten dat het in al die zaaltjes niet

maar het activeren van de bestaande leden. En op die conclusie is het hele

alleen gaat om die soms saaie cursusleiders. De JOVD is voor veel mensen

beleid gebaseerd".

aantrekkelijk omdat het hun de kans biedt te leren omgaan met andere leden

Robin: 'Wat overigens niet betekent dat we het werven van nieuwe leden

manier. Dat na afloop van de cursus aan de bar wordt bedisseld wie tijdens

verwaarlozen. De hele actie "2000 in 2000" is natuurlijk gebaseerd op het

de volgende ALV in het bestuur komt en wie niet, zou best wel eens

en met mensen van buiten de vereniging op een formele én informele

idee dat er meer leden moeten komen. Maar ik zou even terug willen gaan

typerend kunnen zijn voor de ware kracht van de JOVD. Dat element heeft

naar de discussie over de core-business van de JOVD, want volgens mij heeft

mij in ieder geval altijd erg aangesproken."

Arjan daar een idee over".

Arjan: "In essentie werkt de JOVD nog precies zo als vijftien jaar geleden:
we reserveren een zaaltje, we nodigen een cursusleider uit, die komt twee
uur lang een verhaal houden en met een beetje mazzel is er nog een
discussie achteraff ik vraag me af of dit nog wel de manier is waarop je moet
werken. Jongeren gaan steeds calculerender met hun vrije tijd om, en hebben
steeds minder behoefte om zich langdurig te verdiepen in bepaalde zaken.
Zij willen direct rendement zien van hun investeringen, en daar moet je
rekening mee houden in de manier waarop je politiek bedrijft. We moeten
wat dat betreft creatiever zijn in de manier waarop we invulling geven aan de
structuur."

Ciska: "Toch moet je de mogelijkheden voor creativiteit niet overschatten.
Je hebt in de JOVD nu eenmaal te maken met politieke en bestuurlijke
processen die bepaalde eisen stellen aan de manier waarop je te werk gaat.

Over oengangsvorinen ge.roleen: hoe zouden jullie de verhouding tussen het hoofdbestuur

later barstte de bom tijdens de BAV in Utrecht, met moties van wantrouwen

n de rest van di vereniging beschrijven in de afgelop en jaren?

en al."

niet

sen

Ciska: "In mijn bestuurstijd hebben we als hoofdbestuur geprobeerd om de

Arjan: "Nu raak je aan een algemener probleem, namelijk dat het hoofdbe-

eden

Ifstand tussen het

stuur zijn vacatures doorgaans vult niet de mensen die zich binnen de

ens

Leeft

hoofdbestuur en de leden in de afdelingen te verkleinen.

Dat deden we bijvoorbeeld door inspraakavonden te organiseren over

vereniging het meest mondig en het meest capabel hebben getoond. Dat

helangrijke thema's als de Brede Doeluitkering en door als individuele

heeft als neveneffect dat de belangrijkste potentiële critici van het hoofdbe-

iioofdbestuursleden heel veel in de afdelingen aanwezig te zijn bij allerlei

stuur onschadelijk worden gemaakt, en dat de drempel voor de vereniging

Ictiviteiten. Zo'n houding geeft je als hoofdbestuurder een beter beeld van

om weerwerk te bieden aan het hoofdbestuur nog hoger wordt. Leden

w at er leeft in de vereniging.

houden hun kritiek, maar zijn niet meer in staat om die op een goede manier

Toch waren de afdelingsbezoeken geen onverdeeld succes: we merkten dat

in de juiste gremia naar voren te brengen. Die kritiek hoopt zich dus op en

we in de vereniging steeds meer werden gezien als gewone leden, en dat het

wordt op een ongelukkig moment en op een ondergeschikt onderwerp zeer

ce zag van het hoofdbestuur afnam. Na de BAV van augustus '97 hebben we

verkrampt geuit."

,:,i -,ze

benadering daarom wat gewijzigd. Ook de inspraakavonden hadden

cinder

effect dan gehoopt: de opkomst was meestal erg laag, en lang niet

111e kritiek die er onder de leden leefde werd tijdens die avonden naar voren
iracht."

Robin: "Je moet de armoede aan goede mensen binnen de vereniging
overigens ook weer niet overdrijven. Bij de voorbespreking van het beleidsplan merkten wij heel duidelijk dat er zeker vier of vijf mensen zijn waarmee
we als hoofdbestuur goed rekening moeten houden, omdat zij heel wel in

Noen: "Toch vind ik het initiatief van die inspraakavonden helemaal niet
Iecht. Hoe matig de opkomst ook was, ik denk dat je met deze aanpak meer
mensen hebt benaderd dan wanneer de plannen direct tijdens een congres
Iv(: eden

staat zijn om als leading figure op te treden tijdens het congres. Je bent alleen
snel geneigd die mensen over het hoofd te zien omdat je door je langere
lidmaatschap inmiddels veel meer kennis en ervaring hebt opgedaan."

bediscussieerd. Bovendien dwingt het mensen om tot een voor-

helpreking over te gaan en de dingen eens goed te overdenken."

Ciska: "Het is een klassiek probleem: voor één persoon is het onmogelijk
om heden en verleden met elkaar te vergelijken. Je eigen onwikkeling staat

Ciska: "Maar in de discussies tussen hoofdbestuur en vereniging wordt vaak

een goede vergelijking in de weg. Iemand waar je vroeger erg tegen opkeek

nie t

vind je nu misschien een zeurpiet."

gezegd wat mensen vinden. ik herinner me nog goed dat er tijdens het

congres van juni '97 geen enkel woord van kritiek was, en twee maanden
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Koen: "Wat ik trouwens wel een belangrijk onderscheid vind is of die leading

Als een rode draad door de hele geschiedenis van deJOVD loopt de vaak moeizame

figures hun positie danken aan het feit dat ze voorzitter zijn van een grote

verhouding met de VVD. Hoe hebben jullie deze relatie ervaren, en wat ljktjullie een

afdeling en daarom over veel stemmen beschikken, of aan het feit dat ze van

verstandige koers voor de toekomst?

nature gezag kunnen uitoefenen. In mijn tijd waren er steeds een paar leden
zonder een formele positie van enig belang die desondanks een grote

Ciska: "Toen ik aantrad als voorzitter merkte ik dat de verhouding behoor-

invloed hadden tijdens congressen."

lijk verstoord was. ik werd daar ook door verschillende mensen op aangesproken. Dat vond ik natuurlijk vervelend, en het was in bepaald opzicht

Arjan Die leden heb ik ook nog gekend en Zil waren van buitengewoon

ook bedreigend voor de JOVD. Want hoewel voor mij de organisatorische

groot belang voor de vereniging. Vaak waren het oud-bestuurders, die

en politieke onafhankelijkheid altijd voorop heeft gestaan, zijn we uit

binnen de JOVD weinig meer deden dan twee of drie keer per jaar de ALV

financieel oogpunt natuurlijk volledig afhankelijk van de medewerking van

bezoeken. Maar door hun kennis van zaken zorgden zij ervoor dat je als

de VVD. Een toekomst zonder VVD is voor de JOVD niet realistisch. ik

bestuur je zaakjes piekfijn in orde had, en dat je vooraf zeker wist dat je op

heb daarom geprobeerd om de relatie met de VVD wat opener te maken, in

iedere vraag kon ingaan. Zij vervulden een belangrijke voorbeeldrol voor de

de overtuiging dat je langs die weg als JOVD meer kunt bereiken. Maar je

minder ervaren leden door te laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om

moet je steeds kritisch blijven afvragen hoe ver je daarbij kunt gaan zonder

met een bestuur in discussie te gaan en een bestuur onder druk te zetten."

dat je je onafhankelijkheid op het spel zet.

Robin: "Dit is dus wel een heel duidelijk verschil met de huidige situatie.

Koen: "ik heb het altijd erg belangrijk gevonden dat we als JOVD konden

Op dit moment kent de JOVD niet meer zulke ervaren, door de wol

doen en laten wat we zelf wilden, en ik kan me ook niet herinneren dat we

geverfde rolmodellen die zich tijdens congressen manifesteren."

aan dat uitgangspunt concessies hebben gedaan. Wat zo mooi is aan de
JOVD als organisatie is dat er allemaal mensen rondlopen die kunnen

Koen: "En misschien is dat niet eens zo erg. Je kunt namelijk ook stellen dat

roepen wat ze echt vinden, en dat ze aan hun meningen geen concessies

dergelijke personen de drempel verhogen voor de minder ervaren leden om

hoeven te doen omdat ze voor hun inkomen en carrière afhankelijk zijn van

achter de microfoon te gaan staan. Je moet maar durven nadat zo'n kanon

de politiek. Het zou de charme uit de JOVD weghalen als wij eenzelfde

aan het woord is geweest. ik ben zelf heel terughoudend geweest in het

soort zwakke-knieën-houding zouden gaan vertonen als de beroepspolitici in
de VVD."

geven van kritiek na mijn aftreden, omdat ik niet wilde dat het beeld
ontstond dat je eerst in het hoofdbestuur moet hebben gezeten en vijf jaar
lid moet zijn voordat je het bestuur onder vuur kunt nemen."

1jska: "Voor mij was een duidelijke grens dat ik niet op het matje geroepen

aan die samenwerking ten grondslag moet liggen. Het beeld dat wij van de

soeer eens iets in de kranten had gezegd wat de VVD niet beviel. Bij het

vereniging hebben is dat onze leden vrij zijn om later de politieke partij te

( - DJA schijnt dat bijvoorbeeld wel te gebeuren. Als JOVD-er moet je de

oor-

de VVD moeten samenwerken op het organisatorische vlak, en welk gevoel

0ilde worden door bijvoorbeeld de voorzitter van de VVD als de JOVD

v

rijheid hebben om de dingen te zeggen die je wilt, in de wetenschap dat je

daarvoor niet door de VVD ter verantwoording wordt geroepen."

kiezen die bij ze past, maar wij weten dat het overgrote deel zal kiezen voor
de VVD. Daar willen we dan ook een kader voor creëren, zodat de overstap
van JOVD naar VVD makkelijker wordt dan die nu is. Daarom heeft de

J OVD bijvoorbeeld vorig jaar samen met de VVD een jongerendag georga-

:he

Koen: "Iets preciezer: het gaat erom dat als je door de VVD op het matje

niseerd."

5-ordt geroepen, je dat niets interesseert. Je kunt mensen nooit weerhouden
çJfl

je op het matje te roepen, en in mijn tijd heeft de VVD dat ook wel zo nu en

Arjan: "Dat markeert dan toch wel een duidelijke kentering in de houding

Ik

dan cedaan. Maar dat liet mij volkomen koud. Wel moet je altijd blijven

ten opzichte van de V\/D. Tot en met mijn tijd werden samenwerkings-

n, in

uidekgen wat je doet, waarom je dat doet en waarom je verwacht dat de

projecten georganiseerd louter met het doel de communicatie tussen de

OT) dat respecteert."

beide organisaties open te houden, niet als onderdeel van een soort carrière-

je
ider

traject. Het zou in mijn tijd ondenkbaar zijn geweest dat we samen met de
Asjan: "De consequentie daarvan is echter wel dat de relatie met de VVD

VVD een activiteit organiseerden onder de titel 'Slot Bolkestein', inclusief

eens tig onder druk kan komen te staan. We kunnen denk ik gerust zeggen

eenglossy uitnodiging met de beide logo's waarin de VVD-leider wordt

den

dat die relatie in de afgelopen vijf jaar tijdens mijn bestuursperiode het

verheerlijkt. Mijn grenzen met betrekking tot de scheiding van de organisa-

we

slee hts was, en dat kwam doordat ik niet bereid was om bij het uitdragen van

ties, zeker in de beeldvorming, zouden dan allang overschreden zijn."

'ccce nig-mgsstandpunten ook maar enige concessie te doen aan de impact die
dat zou kunnen hebben op de relatie met de VVD. Ook tijdens dat diepte-

daar zijn de meeste discussies over geweest. Maar de stap om deze activiteit

ouflenci erkingsprojecten, maar er zaten mensen in de VVD die niet bereid

te organiseren hebben we heel bewust gemaakt. Als we op zulke momenten

l'cu
Li van

e
LtCi ill

Robin: "Die folder was binnen het hoofdbestuur ook een pijnlijk punt en

cc er sprake van geregelde communicatie en organiseerden we
in ',c zien dat wederzijds respect op zijn plaats is als het gaat om

afzijdig blijven, lopen we het risico dat de VVD in z'n eentje activiteiten gaat

verschillen in visie."

organiseren voor in het liberalisme geïnteresseerde jongeren".

Robin: "Vilgens mij zijn we het met de analyse van Koen allemaal wel mee

Arjan: "Maar daarmee ga je echt het hellend vlak op. Je geeft dan eigenlijk

eens. Een vraag die mijn bestuur meer bezighoudt is in welke mate we met

toe aan een soort chantage, en toont je als organisatie afhankelijk van de
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VVD. Al zolang de JOVD bestaat hebben VVD-ers die de JOVD ongunstig

Ciska: "Volgens mij is het helemaal niet zo dat de JOVD de 'VVD benadert

gezind waren ermee gedreigd een eigen jongerenorganisatie op te richten als

vanuit een positie van onderdanigheid. De insteek is nu juist dat de JOVD

de JOVD niet zou doen wat zij willen. De ene keer wordt dat voornemen

een krachtige organisatie wil zijn en blijven. Als we vervolgens zien dat een

wat meer in de praktijk gebracht dan de andere, maar over het algemeen is

bepaalde groep jongeren de JOVD niet weet te vinden dan kunnen geza-

het een loos dreigement. In ieder geval vind ik dat je je daar als JOVD niets

menlijke activiteiten met de VVD hen juist dat benodigde duwtje in de rug

van aan moet trekken",

geven. De JOVD is voor jongeren immers veel leuker en interessanter dan
de VVD, maar we hebben de bekendheid van de VVD nodig om die

Koen: "ik ben het wat dit betreft met Arjan eens. Ik zou het een heel

doelgroep goed te kunnen benaderen".

gevaarlijke ontwikkeling vinden als je zegt: de VVD kan ons wegconcurreren, dus gaan we er maar aan hangen. Dan wordt je precies de

Koen: "Het motief is goed, maar je loopt het gevaar daardoor je profiel als

bijwagen van de VVD die we sinds onze oprichting niet wilden zijn. De

organisatie te verliezen. Als je samen met een andere organisatie een

folder van Slot Bolkestein' plaatste de JOVD wél in die positie van bij-

activiteit organiseert, dan moet je er goed voor waken dat het op basis van

wagen: het was Bolkestein voor en na, en het JOVD-logo stond er ietwat

gelijkwaardigheid gebeurt. Als je iets doet met bijvoorbeeld de JS dan zal de

plichtmatig bij. De JOVD hoeft niet bang te zijn weggeconcurreerd te

balans in het algemeen wel goed zijn, maar doe je iets samen met de VVD

worden. Daarvoor is haar positie in het hele krachtenveld veel te sterk. Zelfs

dan moet je erg goed oppassen dat de VVD de hele activiteit niet naar zich

in de tijd dat Lock Hermans voorzitter van de JOVD was en we maar 400

toetrekt. Zolang daarvoor wordt gewaakt is er geen enkel bezwaar tegen om

leden hadden werd de JOVD niet bedreigd".

met de VVD projecten te organiseren".
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EINDELIJK PAARS
In de zomer van '94 kwam de realisatie van een door de JOVD lange tijd

bekend kreeg paars in de onderhandelingen nog een tweede kans, en ditmaal

gekoesterde wens binnen handbereik: de vorming van een paars kabinet uit

wel met het gewenste resultaat. Voor Toor en oud-vice-voorzitter Marco

louter niet-confessionele partijen. Toen na weken onderhandelen uitgere-

Frij link was dit heuglijke feit aanleiding om via de Volkskrant het nieuwe

kend de VVD de partij leek te worden die roet in het eten ging gooien,

kabinet te confronteren met de politieke wensenlijst die de JOVD aan de

begreep de JOVD dat het moment daar was om van zich te doen horen.

hand van de discussies tijdens het Des Indes Beraad in de voorgaande jaren

Voorzitter Toor riep de partij dan ook op om niet langer te aarzelen, en met

had aangelegd. Het memoreren van de paarse bedoelingen was bepaald geen

verve in het paarse avontuur te stappen. Het had weinig effect: twee dagen

overbodige daad: hoewel onderdelen van het regeerakkoord

later beëindigde partijleider Bolkestein de onderhandelingen, waardoor een

ontegenzeggelijk een paars karakter kenden zo werd een verruiming van de

historische kans om de JOVD-droom te verwezenlijken voorbij leek. Zoals

winkelsluitingstijdenwet in het vooruitzicht gesteld

-

-

bleef het rondom veel

andere klassieke JOVD-thema's angstvallig stil. In plaats van een legalisering
van drugs werd slechts een evaluatie van het bestaande beleid beloofd, en
over medisch-ethische zaken als euthanasie werd al helemaal niets
vernieuwends vernomen. Veel van de politieke activiteiten van de JOVD in
de periode '94-'98 zouden dan ook bestaan uit het kritisch volgen van het
Paarse kabinet, en uit pogingen om met een beroep op het in paarse kring
gedeelde individualiseringsstreven tenminste nog iets van de oorspronkelijke
JOVD-standpunten uitgevoerd te zien.

BESTIALITEITEN
Natuurlijk gebeurde er in deze periode wel wat meer dan het herkouwen van
oude standpunten. Veel rumoer werd begin 1994 veroorzaakt door wat de
PAGINA
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geen

geschiedenis in zou gaan als de 'bestialiteiten-affaire'. Op het november-

was bestudeerd. Hoe het ook zij, de pers bleek minder leesmoe, en pikte het

congres van 1993 had de JOVD haar Politiek Kern Programma 1994-1998

punt er feilloos uit. Vanaf dat moment stond de JOVD bekend als "voor-

vastgesteld, en uiteraard was hierin een onderdeel gewijd aan de inbreuk die

stander van bestialiteit". In een televisie-interview met Ischa Meijer pro-

de overheid maakt op de vrijheid van het individu. In dat kader stelde de

beerde voorzitter Petersen het standpunt nog te nuanceren, maar het leed

opstellers van het programma dat de overheid zich verre diende te houden

was toen al geleden. Nog jaren zou de JOVD door deze geruchtmakende

van de wijze waarop individuen hun sexuele vrijheid wensten te beleven. Als

affaire worden achtervolgd. Natuurlijk zou de JOVD de JOVD niet zijn als

voorbeeld werd bestialiteit genoemd: dat zou volgens de JOVD geoorloofd

er achteraf niet flink over deze kwestie werd doorgezeurd. Enerzijds kreeg

zijn. Opmerkelijk was dat het concept-PKP achtereenvolgens het hoofdbe-

vice-voorzitter politiek Arthur Kocken het als opsteller van het PKP zwaar

stuur en de vereniging passeerde, zonder dat er met een woord over deze

te verduren. Hij wees er echter terecht op dat het uiteindelijk de vereniging

passage werd gesproken. Of men was het roerend eens met de PKP-

is geweest die met het controversiële punt akkoord is gegaan. Toen bleek dat

conirnissie, of dit was kenmerkend voor de intensiteit waarmee het concept
Arthur Kocke, in geip rek met Henk Vonhoff

mde
veel

ring

hier niet veel tegen in te brengen viel richtte de woede zich op Petersen: hij
had volgens sommigen in het interview met Ischa Meijer de officiële JOVDlijn onverkort moeten uitdragen. Een soortgelijke bejegening viel Spaa ten
deel, destijds voorzitter van de afdeling Rijnmond. Zijn bestuur had op het
hoogtepunt van alle commotie een persbericht naar de landelijk media
verstuurd waarin afstand werd genomen van het bestialiteiten-standpunt.
Hoewel het voeren van een zelfstandig persbeleid het goed recht van iedere

Din

,et

ng

lijke

afdeling is, werd het Rijnmond door velen toch ernstig kwalijk genomen dat
op deze wijze olie op het vuur was gegooid. Het gezond verstand van de
meeste leden zegevierde echter bijtijds, en na veel gemopper legde men zich
erbij neer dat gedane zaken geen keer nemen. Voor de zekerheid werd in
een motie nog uitgesproken dat de JOVD zich distantieert van alles wat met
bestialiteit te maken heeft.
Een andere JOVD-discussie die duidelijk doorklonk tot buiten de vereniging

n van
de

ging over de toekomst van bijzondere scholen. Het congres van juni '95 had
als onderdeel van een grotere notitie over minderheden en onderwijs
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besloten dat het bijzonder onderwijs een bedreiging vormde voor de

Vanaf dat moment heette het weer dat 'bijzonder onderwijs een goede zaak

succesvolle integratie van etnische en religieuze minderheden, en dat deze

is, die financiële ondersteuning door de overheid op voet van gelijkheid met

vorm van onderwijs bovendien op gespannen voet stond met de door

het openbaar onderwijs rechtvaardigt'.

liberalen zo gewenste scheiding tussen kerk en staat. Aan de financiering van
het bijzonder onderwijs door de overheid zou om die reden een einde

MIGRANTENDEBAT

moeten komen. Hoewel het congresbesluit met een nipte meerderheid werd

-

-.

genomen, belette dit het hoofdbestuur niet om met dit gewaagde standpunt

Een belangrijke constante in het publieke debat was in deze jaren het

de publiciteit te zoeken. De congrestoespraak van Toor, waarin het punt

migratiebeleid. VVD-leider Bolkestein had hier in de aanloop naar de

vooruitlopend op de besluitvorming op zondag al werd aangekaart, haalde

Provinciale Statenverkiezingen van '95 met zijn provocerende uitspraken

de media, evenals enkele weken later een ingezonden stuk in de Volkskrant.

veel publiciteit mee getrokken, en de JOVD bleef niet achter m het

Vele reacties van lezers en zelfs een hoofdredactioneel commentaar in de

gekrakeel. In persberichten en interviews werden Bolkestein en de VVD

Telegraaf waren het gevolg. Deze hj!pe werd nog verergerd toen enkele weken

conservatisme verweten en een gebrek aan een op liberale principes gefun-

later VVD-minister Hans Dijkstal van Binnenlandse Zaken in een interview

deerde visie op het vreemdelingenvraagstuk. Voorzitter Toor dreigde tijdens

met het weekblad Elsevier opmerkte dat artikel 23 het artikel dat de gelijke

een interview in het televisieprogramma 2 Vandaag zelfs dat de JOVD zich

financiering van het bijzonder onderwijs regelt misschien aan herziening

voortaan mogelijk op een partij als D66 zou gaan richten indien de VVD

toe was. Kamervragen van een verontrust CDA aan het adres van de

zou besluiten om op deze weg door te gaan. De opmerkelijk scherpe JOVD-

-

-

minister waren het gevolg, waarin ook het standpunt van de 'VVD-jongeren-

reactie bleef door de landelijke media niet onopgemerkt, evenmin overigens

Organisatie' meerdere malen ter sprake kwam.

als door de VVD. Terwijl de VVD zich intern ernstig beklaagde over de
disloyaliteit van de JOVD, stonden de media bij het secretariaat aan de

Binnen de organisatie leidde het mediasucces tot kritische reacties. Met

Herengracht op de stoep om de liberale verdeeldheid nog wat te vergroten.

name de landelijke onderwijscommissie kon zich niet met dit verenigings-

Het hoofdbestuur zag in dat haar kritiek een stuk geloofwaardiger zou zijn

standpunt verenigen, en verzond het eerder genoemde persbericht met deze

als zij met een alternatief migratieplan zou komen dat wél voldeed aan de eis

strekking naar de Volkskrant. Hoewel het gepikeerde hoofdbestuur dit

gebaseerd te zijn op een liberale visie. Ook de woede van de VVD zou door

persbericht had laten terugtrekken terugtrekken, kon niet worden voorko-

een constructieve benadering getemperd kunnen worden. Het enige

men dat in latere berichtgeving deze interne verenigingstwist aan de

probleem was dat de vereniging op dat moment niet over een actueel en

oppervlakte kwam. Toch zou het tot maart '98 duren voordat het standpunt

goed uitgewerkt laat staan vernieuwend migratiestandpunt beschikte. De

over bijzonder onderwijs definitief door de vereniging bijgedraaid werd.

kritiek die het hoofdbestuur eerder in de diverse media had geuit was

-
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voornamelijk gebaseerd op de meningen binnen het hoofdbestuur, niet op

plan. Er waren maar liefst twee herstemmingen nodig om het plan door de

door het congres vastgestelde teksten. Dit hiaat werd opgevuld door een

vereniging goedgekeurd te krijgen, en dan nog alleen onder de toezegging

s poedoverleg met de op dat moment zeer actieve commissie binnenlandse

van het hoofdbestuur dat de notitie slechts als 'denkrichting' zou worden

raken & justitie (Bizajus), waarin onder andere de latere hoofdbestuurders

behandeld, en dat een nadere uitwerking spoedig zou volgen. Die nadere

letten, Scheidel en Nicole Maes zitting hadden. Tijdens een lange avond-

uitwerking kwam twee congressen later in de vorm van zes moties, opgesteld

vergadering werd een volkomen nieuw verenigingsstandpunt inzake migratie

door de commissie Bizajus. Vier van de zes werden door de algemene

mtwikkeld.

vergadering aangenomen, waaruit kon worden opgemaakt dat het draagvlak

Basis van het nieuwe standpunt was het zogenaamde welvaartscriterium:

voor het migratiestandpunt inmiddels wat was toegenomen. Feit is dat het

'iederland zou iedereen moeten toelaten die zelf gedurende meerdere jaren

lange tijd duurde voordat het migratiebeleid opnieuw op de agenda kwam te

in zijn inkomen kon voorzien. Voor migranten die dat niet konden zou

staan: een notitie over illegalenbeleid van de afdeling Groningen (in juni '97,

slechts tijdelijke opvang open staan, mits zij zelf konden aantonen persoon-

dus ruim twee jaar later) raakte de materie slechts zijdelings. Pas in novem-

h1k vervolgd te worden en er geen opvang in de eigen regio mogelijk was.

ber '97 werd het baanbrekende standpunt in meer traditionele richting werd

lens

\ls klap op de vuurpijl was er een proefperiode van enkele maanden

ch

s-:nrzien, waarin iedere migrant de kans kreeg om te proberen aan het

politieke vluchtelingen een strenge, doch rechtvaardige opvang geregeld

t -vlatingscriterium te voldoen door een vaste aanstelling te zoeken. Kost en

moet worden, en dat er voor economische vluchtelingen in geen enkel geval

VD-

inwoning zouden in deze periode voor rekening komen van de staat, naar

plaats is.

ens

he t model van de opvangcentra voor asielzoekers. Dit zeer opmerkelijk

bijgesteld. Vanaf die datum is de JOVD weer van mening dat er voor

standpunt had twee gezichten: enerzijds leek het heel sociaal (iedereen, dus

LANDBOUII/RUZIES

onir de zogenaamde economische vluchtelingen, krijgt een kans) maar

:en.

ijn
e en
001

De

feitelijk was het buitengewoon streng (wie bijvoorbeeld door taalproblemen

Een conflict op een ander beleidsterrein leidde tot wat meer gooi- en

geen baantje kon vinden, kon een vaste verblijfsvergunning vergeten). Nadat

smijtwerk: landbouw. Terwijl in vroeger tijden het landbouwbeleid met enige

dit coiumissiestandpunt nog dezelfde avond op de fax naar de kranten was

regelmaat op de agenda van de algemene vergadering stond, was de animo

gezet bleek de volgende dag dat met name de eerste interpretatie door de

voor dit onderwerp in de jaren '90 tot een dieptepunt gedaald. Het congres

kranten gemaakt werd, tuk als zij zijn op interne onenigheid. Toen tijdens

liet bij de bespreking van incidentele moties over landbouwgerelateerde

het eerstvolgende congres in maart '95 de vereniging het inmiddels door

onderwerpen keer op keer blijken niet in te zien waarom voor de landbouw-

13izajus in notitievorm uitgewerkte standpunt ter goedkeuring kreeg voorge-

sector andere voorzieningen zouden moeten gelden dan voor andere

legd os erheerste in de beeldvorming eveneens de ruimhartige kant van het

economische sectoren. De omvangrijke subsidies moesten daarom afge-
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bouwd worden, en de tucht van de (wereld-)markt zou voor de rest zorgen.

eigen landbouwcommissie geschaard, en had op haar beurt tijdens congres-

Grosso modo was dit ook de beleidslijn die de landelijke landbouw-

sen flink uitgepakt om de plannen van de Noord-Groningers te verijdelen.

commissie in twee zeer professioneel ogende notities over het gemeenschap-

Het besef drong aan de Herengracht echter door dat de uitkomsten van

pelijk landbouw beleid ('96) en de varkenssector ('97) vastlegde. Direct na

dergelijke discussies van minder belang waren dan de discussies zelf. Wat

het verschijnen van de eerste notitie kwamen er verontruste geluiden uit het

Noord-Groningen had laten zien moest eerder worden aangemoedigd dan

Hoge Noorden: de afdeling Noord-Groningen, die over een eigen

gestraft. Het hoofdbestuur nam zich daarom voor om in het vervolg minder

landbouwcommissie beschikte, verschilde fundamenteel van mening met de

prominent aan de politieke discussies op het congres deel te nemen.

landelijke commissie en het dit merken ook. Geen middel werd onbeproefd

Veel van de kwesties die de politieke gemoederen binnen de JOVII) bezig-

gelaten: moties op het congres, een alternatieve notitie, brieven aan het

hielden in de periode '94-'99 keerden terug in het Politiek Kernpunten

hoofdbestuur over de vermeende ondeskundigheid van de landelijke

Programma 1998-2002. Wat de vormgeving betreft zette dit PKP de vier

commissieleden, infiltratiepogingen in de landelijke commissie en een zeer

jaar eerder ingeslagen lijn voort om niet meer met honderden losse stellingen

actief eigen persbeleid. De afdeling ging zelfs zo ver om aan de vooravond

De landbou2ucommissie te gast bij minister Van Aartsen

van een bezoek van de landelijke commissie aan landbouwminister Van Aartsen een fax naar het ministerie te sturen
waarin op voorhand afstand werd genomen van hetgeen de
commissie als JOVD-standpunt naar voren zou schuiven.
Tijdens het onderhoud toverde Van Aartsen de fax tot
ontsteltenis van de commissieleden te voorschijn, waarop hij
informeerde naar de mate waarin het commissiestandpunt
door de vereniging onderschreven werd. Dit incident verzuurde de verhoudingen tussen de landelijke en lokale
landbouwgemnteresseerden verder. Pas het afscheid van
commissievoorzitter Dennis Hurkmans in verband met zijn
kandidering voor een post in het hoofdbestuur kon enige
berusting in Noord-Groningen bewerkstelligen. Deze politieke
ruzie bleef echter niet helemaal zonder gevolgen. Het hoofdbestuur had zich gedurende de hele twist vierkant achter haar
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te werken, maar met ruim 30 pagina's proza. Inhoudelijk gezien was er

LIBERALE BEGINSELEN

echter sprake van een forse koerswijziging. Terwijl vier jaar eerder met name

gen

rtsen

het sociale gezicht van het liberalisme naar voren werd geschoven, luidde het

Eind '96 verscheen in Driemaster een artikel waarin de beginselverklaring

Lei/mOtiv in '97 dat verantwoordelijkheden aan burgers teruggegeven

van de JOVD aan de kaak werd gesteld. De auteur van het artikel, oud-

moesten worden. De aloude klassiek-liberale lijn van een terugtredende

landelijk penningmeester Van Ommeren, meende dat deze verklaring teveel

overheid werd in dit PKP op veel beleidsterreinen doorgetrokken. De

de geest van de jaren '70 ademde en na ruim twintig jaar nodig aan herzie-

sturende hand van PKP-voorzitter Jetten was hierin duidelijk zichtbaar.

ning toe was. Dit standpunt had hij al enige maanden eerder geuit tijdens de

Hoewel het PKP tijdens de congresbehandeling enige averij opliep ten

zogenaamde Top Autumn Course (TAC) van het V&S secretariaat, een nieuw

gevolge van een plotseling de kop opstekend conservatisme inzake met

cursusweekend op hoog niveau over de grondbeginselen van het liberalisme.

name medisch-ethische kwesties, bleef de klassiek-liberale insteek groten-

Van Ommeren moet zijn geïnspireerd door een discussie die op dat moment

deels behouden. Het was dan ook goed getroffen dat juist dit congres werd

in de VVD werd gevoerd over aanpassing van het beginselprogram van die

uegesproken door VVD-leider Frits Bolkestein, die in zijn toespraak het

partij in communitaristische richting: het grote belang voor de samenleving

PKP van commentaar voorzag en de JOVD uitgebreid complimenteerde

van (christelijke) normen en waarden zou volgens sommige prominenten in

met haar schaduw-verkiezingsprogramma. Het was de tweede verschijning

de VVD (waaronder partijleider Bolkestein) meer tot uitdrukking moeten

ean Bolkestein op een JOVD-congres; de vorige keer was in november '91.

komen. Het JOVD-hoofdbestuur had zich in kranteartikelen fel gekeerd

Geheel probleemloos verliep zijn optreden dit maal niet. Kort na aanvang

tegen een dergelijke 'moraliserende overheid', en ook Van Ommeren

\- In

zijn toespraak verspreidde zich een penetrante brandlucht door de zaal.

distantieerde zich nadrukkelijk van deze richting. Hij bepleitte juist een

Terwijl mensen van het organisatiesecretariaat koortsachtig heen en weer

grotere nadruk op het beginsel 'vrijheid', dat in de oude verklaring slechts als

liepen om de bron op te sporen, vervolgde Bolkestein onverstoorbaar zijn

één van de vijf beginselen was opgenomen. Een voor het liberalisme zo

eihaal. Oorzaak van alle ellende bleek een felle lamp te zijn, die op het

centraal begrip verdiende een meer centrale plaats, aldus Van Ommeren. In

phnternieuwe JOVD-scherm was gevallen dat achter de spreker was

de volgende Driemaster werd hij van repliek gediend door Olaf van den

opgetrokken. Dit plastic scherm was door de hitte gesmolten, hetgeen met

Broek en Eddie Collin, die ook tijdens het TAC-weekend de strijd met hem

een aanzienlijke rookontwikkeling gepaard ging. Bolkestein aarzelde geen

hadden aangebonden. Hiermee was de discussie verenigingsbreed geopend.

moment, pakte zijn kan met drinkwater en goot deze over het dreigende

Opmerkelijk is dat in deze discussie geen moment werd overwogen

hrindje uit. Onder grote hilariteit van de aanwezigen verklaarde hij dat hij

communitaristische elementen in de beginselverklaring op te nemen; de

ccii warme ontvangst van de JOVD inmiddels wel gewend was, maar dat bij

strijd ging uitsluitend tussen klassiek- en sociaal-liberalen. De politieke wind

teh hoopte dat deze actie niet tegen hem was gemunt.

die in de VVD was gaan waaien ging voor een keertje aan de JOVD voorbij.
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Het hoofdbestuur besloot na het ontbranden van de beginselendiscussie een

weer worden gecombineerd met een door het politiek secretariaat opgesteld

commissie in de stellen die zich zou buigen over een herziening van de

alternatief. In de uiteindelijke compromistekst stonden drie V's centraal:

beginselverklaring. Omdat het van belang werd geacht dat de héle vereni-

vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Deze tekst, waaraan

ging, zowel de klassiek-liberalen als de sociaal-liberalen, zich in de nieuwe

inmiddels door het combineren van alle concepten en amendementen een

verklaring zouden herkennen, werden uit beide stromingen twee represen-

zeer groot aantal leden had meegeschreven, werd met bijna unanieme

tanten in de commissie benoemd. Een vijfde, minder ideologisch belast lid

stemmen door het congres aanvaard. Na 22 jaar beschikte de JOVE)

werd benoemd teneinde een soort brugfunctie te kunnen vervullen. Of deze

daardoor eindelijk weer over een verse, verenigingsbreed gedragen, beginsel-

samenstelling correspondeerde met de op dat moment heersende opinie in

verklaring (zie bijlage).

de vereniging was voor het hoofdbestuur van minder belang.

KENNIS EN (IN)CONSISTENTIE
De commissie toog aan het werk en leek wonderwel m zijn opzet te slagen
In december 97 presenteerde zij unaniem een volledig herziene beginselver

Dc wens om nieuwe stokpaardjes te ontwikkelen die liet goed zouden doen

klarmg, waarin niet langer de inmiddels klassieke vijfslag centiaal stond

bij de pers leidde tot pogingen om veranderingen aan te brengen in de

maar een uitwerking van het begrip vrijheid op drie deelterreinen (geeste

discussiecultuur van de JOVD. Er werden globaal twee problemen gesigna-

lijk economisch en staatkundig) gevolgd door een lange lijst met aanvul

leerd: het kennisniveau zou te laag zijn en er zat te weinig consistentie in de

lende vrijheidsrechten. Naar aanleiding van enkele amendementen van de

standpunten van de vereniging. Met name wat het laatste punt betreft deden

afdeling Amsterdam ontstond er op het laatste moment echter toch nog

zich inderdaad schrijnende taferelen voor. Zo veranderde de vereniging in

onenigheid tussen de commissieleden, die er uiteindelijk toe leidde dat de

amper twee jaar tijd van uitgesproken Eurofiel tot zeer Eurosceptisch. Nadat

voorzitter van de commissie opstapte. Enkele weken later strandde het

in '94 al voorzichtig wat kanttekeningen waren geplaatst bij het federale

concept tijdens de congresbehandeling. Men vond dat het concept de oude

ideaal dat de JOVII) jarenlang had aangehangen, werd tijdens het congres in

verklaring te zeer overhoop haalde, en wilde dichter bij de bestaande vijfslag

maart '96 een sterk federaal getinte notitie over verbreding en verdieping

blijven. De algemene vergadering nam het heft nu in eigen hand en stelde

van de Europese Unie naar de prullenmand verwezen. Ook een

prompt een nieuwe commissie in, bestaande uit leden uit verschillende

Eurosceptisch amendement kon toen overigens geen meerderheid verkrij-

afdelingen. Deze commissie kwam voor de dag met een voorstel dat de oude

gen. Ruim een jaar later, tijdens de behandeling van het PKP 1998 2002,
-

verklaring combineerde met elementen uit het afgewezen concept. De

was de vereniging wel zover: de voorgestelde Eurosceptische koers werd

klassieke vijfslag was vervangen door de drieslag vrijheid, verantwoordelijk-

zonder morren geaccordeerd. Zelfs de invoering van een gemeenschappe-

heid en gelijkwaardigheid. Dit concept zou tijdens het congres op zijn beurt

lijke Europese munt waarover de Europese besluitvorming nota bene al zo
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dat euthanasie alleen was toegestaan in geval van 'ondraaglijk en uitzichtloos
lijden'. Tot dat moment had de JOVD zich juist op het standpunt gesteld dat
dit criterium moest verdwijnen, omdat niemand anders dan de patiënt zich
hierover een goed oordeel kon vormen. Inzake abortus maakte het congres
een soortgelijke draai: de voorwaarde dat van een noodsituatie voor de
vrouw sprake moet zijn keerde in de boeken terug. Hoewel het hier waarschijnlijk slechts een eenmalige conservatieve opleving betrof (beide
standpunten zouden een congres later weer teruggedraaid worden), maakt de
gang van zaken duidelijk dat consistentie en lange-termijn denken niet de
sterkste kanten van de JOVD waren. Het snelle verloop onder de
congresgangers was hier zeker debet aan.
Op aandringen van met name voorzitter Scheidel trachtte het hoofdbestuur
in deze situatie verandering te brengen. Zo werden vanaf november '96
tijdens congressen de voorzitters van de motiewerkgroepen voorzien van
zogenaamde 'historische besefpuntenlij sten'. Op deze lijsten stond per motie
aangegeven welk standpunt de vereniging eerder over het betreffende

dat

Veel ke;s aan, ..g bij Jietinga, Hebben en Petersen

op al te lichtzinnige wijze lang gekoesterde stokpaardjes op stal werden

supranationalisering van het buitenlands- en veiligheidsbeleid en justitie en

gezet. Het succes hiervan was overigens gering, zoals bijvoorbeeld bleek uit

binnenlandse zaken (de zogenaamde tweede en derde pijlers). Natuurlijk

het standpunt over Melkertbanen, dat zich enige congressen achtereen

stond deze ontwikkeling in het denken van de JOVD niet op zichzelf:

telkens volledig wijzigde. Ook een andere maatregel die het hoofdbestuur

-

zo

onderwerp had ingenomen. Doel van deze maatregel was te voorkomen dat

goed als afgerond was werd alsnog afgewezen, evenals verdere

Bolkestein roerde rond deze tijd binnen de VVD de Eurosceptische trom,

had getroffen had geen direct merkbaar effect op de consistente standpunt-

en eigenlijk overal in de maatschappij was een kentering in het denken over

vorming. Teneinde het lange-termijn denken te bevorderen had het hoofd-

Europa merkbaar. In de discussie rond medisch-ethische onderwerpen gold

bestuur in '96 het politiek secretariaat belast met de organisatie van de

deze omstandigheid niet: terwijl de maatschappelijke acceptatie van euthana-

zogenaamde visiedagen. Dit waren discussiedagen op het algemeen secreta-

sie allengs toenam, vond het congres van november '97 het nodig te bepalen

riaat, waar aan de hand van een kort discussiestuk op hoofdlijnen werd
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nagedacht over de wereld in het jaar 2020. Voor de visiedagen werd alleen

tot de grootste mediasuccessen van het decennium. Dit life-uitgezonden

de politieke elite uitgenodigd, hetgeen in de praktijk neerkwam op de leden

interview was extra leuk omdat het plaatsvond tijdens het introductie-

van het hoofdbestuur, de commissievoorzitters en een enkel afdelingstalent.

weekend van februari '98. De ruim twintig nieuwe JOVD-leden die in de

Hoewel de dagen goed werden bezocht en ook de discussie op sommige

jeugdherberg van Soest bijeen varen onderbraken kun dagprogramma voor

momenten een hoge vlucht nam, bleek het lastig om de uitkomsten van de

de uitzending, en moeten toch wel enigszins verbaasd zijn geweest dat

visiedagen te gebruiken als input voor het schrijven van moties en notities.

degene clie de voorgaande avond nog met hen aan de bar had gestaan nu

Na vijf visiedagen in '96 en begin '97 stierf dit initiatief een stille dood.

tussen de bewindspersonen in een televisiestudio verkeerde.

Gelukkig was het wat de politieke consistentie betreft niet alleen kommer en
kwel. De ook in de periode '94-'99 herhaaldelijk gevoerde discussies over
het Koningshuis zijn daarvan het bewijs. Terwijl congres na congres de
afgevaardigden zich over de wenselijkheid van een monarch bogen en over
de rol die zij eventueel zou moeten spelen, vertoonden de uitkomsten van
deze discussies verrassend weinig progressie. Steeds werd herbevestigd dat
de monarchie principieel gezien weliswaar geen bestaansrecht heeft, maar
dat aan afschaffing ervan niet direct behoefte was. Zolang Beatrix haar taken
bleef vervullen zoals ze deed, en ook haar zoon geen dramatisch andere
invulling aan het Koningschap zou geven, werd de symbolische functie van
het Koningshuis door de gemiddelde JOVD-er op prijs gesteld. Opmerkelijk
is het wel dat ondanks de geringe nieuwswaarde van dit jarenoude standpunt
de media er geen genoeg van leken te krijgen. Meerdere malen kwam de
JOVD met dit thema prominent in het nieuws, evenals overigens ieder
andere maatschappelijk gezelschap dat zich mengde in de discussie over de
toekomst van de monarchie. Niet iedere Organisatie kreeg echter de kans om
haar standpunt op televisie in het bekende zondagochtend-programma
Buitenhof te verkondigen. De JOVD lukte dat wel, en het interview van
voorzitter Scheidel door top-journalist Paul Witteman behoort zonder twijfel
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Aanvankelijk was de verstandhouding er dan ook één van koele distantie, waarbij bepaalde JOVD-uitspraken de VVD verre van
welkom waren. Maar halverwege de laatste vijf jaar hebben ze elkaar voorzichtig weer gevonden, pratend, luisterend en kijkend
naar wat bindt. Aan het einde van dezelfde periode organiseerden JOVD en VVD gezamenlijk een jongerendag in de campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen, staat de Haya van Somerenstichting met vorming en scholing open voor JOVD-ers, en
kennen we het fenomeen van gezamenlijke liberale jongerenontbijten en bedrijfsbezoeken. Voor de nabije toekomst staat nog
veel meer samenwerking op stapel. Dat is om pragmatische redenen gewoon goed: de liberale familie hoort bij elkaar en kan
elkaars krachten versterken.

kl,"Oor de

Ik hoop dat de samenwerking met de JOVD in de komende periode zo nauw mag worden, dat de
oorspronkelijke achtergrond van een liberale jongere niet echt meer terzake zal doen. Daarbij zal voor
een politieke jongerenorganisatie de bestuurlijke en politieke onafhankelijkheid natuurlijk een groot
goed blijven, onder meer om zelf te leren verantwoordelijkheden te dragen.

Ik wens de JOVD een liberaal-inhoudelijk goed en bruisend lustrum toe.
Roos Bal jé-Rijnders
Hoofdbestuur
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Arjette Davis is al ruim vier jaar nauw betrokken bij de JOVD. Als

lftat doet de secretariaatsmedewerkster eigenlij/e zoal?

secretariaatsmedewerkster is zij dagelijks aanwezig op het algemeen
secretariaat aan de Herengracht in Den Haag, van waaruit zij de

Het is een heel diverse functie. Een belangrijk deel bestaat uit administra-

ontwikkelingen binnen het hoofdbestuur en de rest van de vereniging

tieve taken: het verwerken van aan- en afmeldingen van leden, adres-

gadeslaat. Eerst tezamen met een parttimer, de laatste tijd voorname-

wijzigingen en betalingen en het controleren van de voorraden. Ook verzorg

lijk alleen. Als geen ander heeft Arjette daardoor een beeld van hoe de

ik de mailingen naar de afdelings- en districtsbesturen en naar externen en

JOVD en haar leden zich in de afgelopen hebben ontwikkeld.

geef ik informatie aan leden en geïnteresseerden die per post, telefoon, fax
of email

contact opnemen met het secretariaat. Verder neem ik als dat kan

werk over van Hoofdbestuurders, en heb ik iedere keer weer handen vol
werk aan de voorbereiding en administratie van onze landelijke congressen.

Ook tijdens de congresweekenden zelf ben ik aanwezig dan houd ik het
congressecretariaat draaiende en fungeer ik als vraagbaak voor de leden. Tot
slot vervul ik een rol op het persoonlijke vlak. Besturen blijft toch mensenwerk, en soms kan ik een hoofdbestuurder helpen die in de problemen zit of
probeer ik te bemiddelen als het tussen twee bestuurders niet zo goed gaat.
Het helpt daarbij heel erg dat ik inmiddels behoorlijk wat ervaring heb met
de gang van zaken op het algemeen secretariaat. Daardoor komen met name
nieuwe hoofdbestuurders vaak bij mij om te vragen hoe iets precies zit.
Je doet dit werk nu al ruim vierjaar. Wat is er go leuk aan waardoorje go lang blij/t?
Het contact met de mensen vind ik ontzettend leuk. Bij de meeste bedrijven
werk je met mensen die veel ouder zijn dan jezelf Dan heb je zo'n oude
sloffige baas die tegen je zegt: doe dit, doe dat. Maar bij de JOVD heb je te

maken met mensen van je eigen leeftijd, mensen die jonger zijn en mensen

van te maken en ik heb ook nog nooit met iemand écht onenigheid gehad,

die ouder zijn. Die gaan meer op gelijk niveau met je om. Er wordt hier veel

maar het is erg jammer om te zien hoe iemand met een te groot ego gewoon

met elkaar gesproken en overlegd, en daarbij kan ik vaak ook mijn eigen

niet door heeft dat het met een beetje goede wil zoveel plezieriger zou

ideeën inbrengen. Het maken van een congresboek is bijvoorbeeld iets

kunnen zijn. Dat geldt dan trouwens niet alleen voor zijn of haar relatie tot

waarbij ik veel ruimte krijg om mijn eigen creativiteit te gebruiken, en dat

mij, maar ook voor zijn of haar contacten met de rest van de vereniging.

geldt ook voor de inrichting van het secretariaat. Ook doe ik soms suggesties
over hoe het hoofdbestuur iets moet aanpakken, en daar wordt dan ook naar

Speelt het nog een rol voorje, in positieve of negatieve in, dat de JOI/D een politieke

geluisterd. Die zelfstandigheid en collegialiteit is voor mij erg belangrijk.

organisatie is?

Zijn er ook dingen die je minder leuk inndt?

Nee, ik stond en sta daar heel open tegenover. Toen ik solliciteerde voor

Het belangrijkste minpunt vind ik de eenzaamheid van het werk. Vaak is het

politiek allemaal aan toe gaat, en wat dat betreft heb ik de afgelopen jaren

druk en gezellig op het secretariaat, maar er komen ook dagen voor dat ik

veel geleerd. Het is niet zo dat mijn politieke mening door de JOVD is

deze baan was ik dan ook voornamelijk nieuwsgierig naar hoe het er in de

helemaal niemand zie. Dan

Arjette en haar voorganger Fatima

gevormd of beïnvloed, maar door-dat ik nu veel meer weet over

word je wel een beetje gek van

de politiek kan ik veel

jezelf, om het zo maar eens Ie

bewuster mijn stem uitbren-

zeggen. Vroeger was er nog

gen bij verkiezingen. ik ben

een parttimer in dienst, maar

het ook leuk gaan vinden om

jammer genoeg is nu definitief

met mensen over politiek te

besloten om die niet te laten

praten, maar zo geïnteres-

terugkeren Een ander

seerd als het gemiddelde

minpuntje heeft te maken met

JOVD-lid ben ik niet.

het contact met mensen: je

Gelukkig is dat voor deze

kunt het natuurlijk niet altijd

functie ook niet vereist, net

met iedereen goed vinden, en

zo goed als mijn politieke

dat geeft wel eens spanningen.

voorkeur er niet toe doet.

Ik probeer er altijd het beste

Tijdens het sollicitatiegesprek

werd er trouwens wel naar gevraagd, en toen heb ik gewoon gezegd dat ik de

slag gingen. Vaak zijn dat de wat oudere hoofdbestuurders. Daarnaast heb je

VVD te rechts vond en dat ik op de PvdA had gestemd. Dat is vier jaar later

de hoofdbestuurders die bij wijze van spreken zo van de middelbare school

niet veranderd.

komen en echt nog bijna alles moeten leren. Dan gaat het allemaal een stuk
moeizamer. ik heb de indruk dat de gemiddelde leeftijd in het hoofdbestuur

Binnen de JO VD ben jij de enige professionele kracht. Alle andere mensen, van de gewone

in de afgelopen jaren wat is gedaald, en dat heeft dus ook gevolgen voor de

leden tot de hoofdbestuurders,

professionaliteit en de werkwijze. Maar die verschillen worden ook veroor-

bj veijwilligers. Leidt dat wel eens tot spanningen?

zaakt doordat er nu heel andere problemen spelen dan bijvoorbeeld vier jaar
Soms wel. Je merkt dat het verantwoordelijkheidsgevoel van vrijwilligers

geleden. Toen ik hier kwam werken werd er bijvoorbeeld veel aandacht

vaak een stuk kleiner is dan wanneer ze voor hetzelfde werk betaald zouden

besteed aan het verbeteren van de samenwerking binnen het hoofdbestuur.

krijgen. ik ben bijvoorbeeld voor mijn deadlines vaak afhankelijk van wat

Dat was toen een groot probleem. Nu is dat probleem opgelost, en kijkt het

andere mensen aanleveren. Als die mensen te laat zijn omdat ze de avond

hoofdbestuur meer naar hoe de samenwerking met de rest van de vereniging

daarvoor zijn gaan stappen, dan is dat in hun ogen misschien niet zo'n

vormgegeven moet worden.

probleem, maar het gooit wel mijn hele dagplanning door de war. Het is
moeilijk om mensen daarop aan te spreken. Aan de andere kant voelen de
leden soms juist een grotere verantwoordelijkheid voor de vereniging dan ik.
Dan werken ze tot 's avonds laat of zelfs tot diep in de nacht door, terwijl
voor mij de deur van het secretariaat om vijf uur echt dicht gaat. Natuurlijk
voel ik me wel betrokken bij de vereniging, en als er problemen zijn dan kan
ik daar ook best mee zitten, maar niet met zo'n overgave als veel actieve
leden.
In de afgelopen jaren hebje een groot aantal hoofdbestuurders tien komen en gaan. Wat
vindje van deprofessionaliteit van al deze amateur-bestuurders?
Je kunt ze natuurlijk niet allemaal over één kam scheren. Aan de ene kant
heb je de hoofdbestuurders die al flink wat ervaring hadden opgedaan in de
afdelingen, die goed wisten wat ze wilden en daar ook meteen voor aan de
99027MM M,
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jJi'', ,rom denk je dat het steeds moeilijker lijkt te worden om mensen voor het hoofdbeaan te trekken?
De toegenomen studiedruk is ongetwijfeld een hele belangrijke oorzaak. Het
lidmaatschap van het hoofdbestuur is een grote verantwoordelijkheid en
kost veel tijd, en die moet je natuurlijk wel kunnen opbrengen. Maar het
komt denk ik ook doordat het Hoofdbestuur zichzelf ongemerkt wat meer
op een voetstuk is gaan zetten. Terwijl vroeger de contacten met de vereniging heel laagdrempelig waren, wordt de laatste tijd de afstand weer wat
vergroot. Dat kan natuurlijk een aantrekkende kracht hebben op mensen,
maar ik denk eerder dat het afstotend werkt en dat leden daardoor minder
snel geneigd zijn zich op het hoofdbestuur te richten. Ze krijgen het idee dat
je duizenden dingen gedaan moet hebben voordat je voor een functie in het
hoofdbestuur in aanmerking komt.

Tot slot: wat is het gekste datje hebt meegemaakt in de JOT7D?

ik denk dat dat mijn eerste congres was. Natuurlijk had ik daarvoor al op het
secretariaat kennis gemaakt met een aantal JOVD-ers, maar als je dan in één
keer honderdvijftig van die mannetjes ziet lopen met hetzelfde pak am, dan
is dat wel gek. ik voelde me toen echt een soort buitenaards wezen. Maar
inmiddels ben ik ook daaraan gewend geraakt, en is er eigenlijk niets meer
dat me verbaast. Ja, dat ik om de anderhalf jaar een andere baas krijg vind ik
nog steeds wel een beetje vreemd. Bij welk bedrijf maak je dat nou mee?
Tegelijkertijd is dat één van de prettige kanten van deze functie. Je moet je
steeds weer op elkaar instellen, en dat is iedere keer weer een nieuwe
uitdaging.
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BELANGRIJKE ROL VOOR DE JOVD WEGGELEGD

Het 50-jarig bestaan van deJOVD vak op een intrigerend tijdstip in de ontwikkeling van het liberalisme. Onlangs heeft D66 het
historische besluit genomen zich te beschouwen als een sociaal-liberale partij. Historisch, omdat daarmee het onderscheid tussen
D66 en de andere partijen is vervallen D66 is een gewone partij geworden en daarmee in rap tempo op weg naar een onzekere
toekomst Tussen een liberaliserende PvdA en een zich socialer opstellende VVD is nauwelijks ruimte meer.

Sinds het vorige JOVD-lustrum in 1994 heeft zich een stille revolutie in de Nederlandse politiek voltrokken. Jarenlang hebben wij
in het Des Indes-beraad gesproken over de uitwisselbaarheid van de politieke stromingen. Met de vorming van het tweede paarse
kabinet is de conclusie gerechtvaardigd dat dat is gelukt. En daarmee wordt een verdere verandering in het Nederlandse politieke
landschap onontkoombaar. Het door Paars gevoerde sociaal-economische beleid laat immers voor het CDA weinig ruimte tot
het voeren van oppositie. Het CDA kan zich alleen onderscheiden op het immateriële vlak. Vroeg of laat zal dat leiden tot een
CDA met een conservatief gezicht a lade CDU in Duitsland.

Al met al is in dit post-Van Mierlo en post Bolkestein-tijdperk veel beweging waar te nemen, ook op
het liberale erf. Het lijkt mij een mooie taakvoor de JOVD om deze beweging in de komende jaren in
kaart te brengen Er is om met Thorbecke te spreken "meer dan voorheen in de wereld te doen
Mijn gelukwens met het 50-jarig bestaan laat ik daarom graag gepaard gaan met de vaststelling dat er
de komende periode nog een belangrijke rol voor de JOVD is weggelegd

J.G.C. Wiebenga
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De JOVD heeft mijn politieke leven sterk beïnvloed. Door deze politieke jongerenorganisatie ontstond mijnerzijds een sterke
band met het liberalisme, die uitgroeide tot een levenshouding. Binnen deJOVD heb ik samen met mijn clubvrienden uit die tijd
een politiek ideaal opgebouwd. Dat was voor mij beslissend: zonder idealen kan een mens niet leven, laat staan aan politiek doen.
DeJOVD-tijd gaf mij een sterke politieke motivatie en inspiratie. Op die grond behoorde ik ook als liberaal tot de oprichters van
D66 als sociaal-liberale partij (en eindelijk heeft die partij zichzelf kort geleden de vlag gegeven die de lading dekt). Na de
oprichting van D66 heb ik zelfs van mijn politieke hobby mijn beroep gemaakt (onder meer lid van de Tweede Kamer), Voor mij
persoonlijk is het nut van een politieke jongerenorganisatie duidelijk gebleken. Mijns inziens is het zelfs levensgevaarlijk mensen
zomaar in de politieke arena los te laten. Eigenlijk zouden alle beroepspolitici eerst lid geweest moeten zijn van een politieke
jongerenorganisatie. Dan zouden zij geleerd hebben te denken vanuit een politiek ideaal en vanuit een lange-termijn visie.
De JOVD heeft ook veel betekend voor de Nederlandse politiek in het algemeen, namelijk door bijna 20 jaar lang tegen de
verdrukking in het Des lndes Beraad te blijven organiseren, gericht op de totstandkoming van een paarse coalitie, De JOVD
toonde hiermee een grote visie en vervulde daardoor een pioniersrol bij de politieke vernieuwing in ons land. Later kreeg de
JOVD bij het streven naar zo'n coalitie de steun van de Jonge Democraten en de is. De JOVD heeft het eerste paarse kabinet
kritisch begeleid; dat zal zeker ook gebeuren bij Paars II. De kern van hetJOVD-pleidooi voor Paars was,
dat het noodzakelijk is in de politiek een belangrijke plaats op te eisen voor essentiële immateriële liberale

waarden. Het ging hierbij met name om de zelfbeschikking over het menselijk lichaam en de gelijke
behandeling van homo en lesbische paren en andere groepen staatsburgers, ongeacht de burgerlijke
staat (= vrijheid van levenswijze).
I[•1!i]
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SUBSIDIES

Dc periode '94-'99 stond voor een belangrijk deel in het teken van de

organisaties duizenden leden telden, terwijl hun aandeel in de volksvertegen-

veranderende relaties met de instellingen die voor de subsidie van de JOVD

woordiging zeer beperkt was. Na ruim een jaar van loven en bieden werd er

verantwoordelijk zijn. De eerste grote verandering diende zich aan in '95,

eindelijk overeenstemming bereikt, waarbij Van Ommeren erin was geslaagd

toen het ministerie van VWS bekend maakte dat zij met ingang van '96 de

de JOVD er enigszins op vooruit te laten gaan, zij het niet zoveel als op

verdeling van de voor politieke jongerenorganisaties (PJO's) bestemde

grond van de verkiezingsuitslag verlangd mocht worden.

gelden aan de organisaties zelf wilde overlaten. Daartoe werd een speciale
stichting opgericht, de stichting PING, waarin de penningmeesters van alle

De moeizaam bereikte overeenkomst betekende geenszins het einde van de

PJO's zitting hadden, Namens de JOVD was dat destijds Van Ommeren.

financiële verwikkelingen. In '94 bepaalde het ministerie van VWS dat de

Hoewel het de gemakkelijkste weg zou zijn geweest om de gelden binnen

financiële ondersteuning voor het volgende jaar voor een kwart zou worden

PING op dezelfde wijze te verdelen als het ministerie van YWS in voor-

toegekend op projectbasis. Terwijl tot dat moment de subsidie was verstrekt

gaande jaren had gedaan, was deze optie voor een aantal organisaties

op lump-sum basis, moesten de PJO's nu projecten formuleren die voldeden

(waaronder de JOVD) niet zo aantrekkelijk. De verdeling van VWS was

aan een lijst met door het ministerie opgestelde criteria. Deze lijst was

namelijk naast het ledental van de organisaties gebaseerd op de zetel-

tamelijk uitgebreid en verlangde onder meer dat de PJO's zich niet uitslui-

verdeling in de Tweede Kamer van vóór de verkiezingen van '94. Zoals

tend richtten op hun eigen achterbannen, maar op de doelgroep jongeren in

bekend hadden tijdens die verkiezingen CDA en PvdA fors verloren, terwijl

het algemeen en kansarme, achtergestelde jongeren in het bijzonder.

VVD en D66 een flinke winst hadden behaald. JOVD en JD verlangden dat

Bovendien moesten de projecten gekenmerkt worden door een zekere mate

deze verschuivingen ook in de verdelingen van de PJO-subsidies zou

van innovativiteit. Wie bekend is met de werkwijze van de JOVD realiseert

doorwerken, maar stuitten daarbij op verzet van met name CDJA en JS. Het

zich de moeilijkheid van deze richtlijnen: de 'projecten' die de JOVD

werden lange en moeizame onderhandelingen, waarbij de klein-christelijke

onderneemt zijn op de landelijke congressen na zeer kleinschalig, beperken

organisaties de zaak verder bemoeilijkten met hun standpunt dat het ledental

zich tot de eigen leden en hebben in de afgelopen decennia verbazend

een belangrijkere rol moest spelen dan tot op dat moment het geval was

weinig innovatie doorgemaakt. Het geheel draaide dan ook in grote mate uit

geweest. Ook dit standpunt was niet geheel vrij van eigenbelang, daar deze

op een oefening in het gebruik van bloemig, ambtelijk taalgebruik door

1
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penningmeester Van Ommeren en algemeen bestuurslid organisatie Penne.

Een intensieve lobby-campagne, geleid door voorzitter Scheidel en landelijk

Zij slaagden hier uitstekend in: zonder dat de werkwijze van de JOVD

penningmeester Alexander Hageman, kwam op gang. Er werd aansluiting

noemenswaardig werd gewijzigd (er werden slechts vier door de grote

gezocht bij de andere politieke jongerenorganisaties en de Teldersstichting,

afdelingen te organiseren themadagen ingevoerd) wist de JOVD uiteindelijk

maar door wisselende en soms zelfs tegenstrijdige belangen (zo zou de

vrijwel het gehele bedrag dat middels projecten moest worden verdiend

nieuwe financieringsmethode gepaard gaan met een herziening van de

binnen te halen. Het was meteen de laatste ervaring met VWS: met ingang

verdelingssleutel voor de subsidies aan de gezamenlijke politieke jongeren-

van het daaropvolgende jaar verhuisde de subsidieverlening aan politieke

organisaties, waardoor sommige organisaties erop vooruit en anderen erop

jongerenorganisaties naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het

achteruit dreigden te gaan) moest de JOVD toch vooral zelf voor haar

op aanmerkelijk meer begrip kon rekenen dan bij de op welzijnswerk

belangen opkomen. Het contact met de Teldersstichting werd beperkt tot

georiënteerde ambtenaren van VWS. Van project-financiering en de

wederzijdse informatievoorziening. Een te nauwe verbintenis leek het

bijbehorende criteria werd niets meer vernomen.

hoofdbestuur riskant, omdat de succeskansen op een onafhankelijke
financiering van de wetenschappelijke bureaus aanmerkelijk kleiner werd

De vreugde was echter van korte duur: al Vrij spoedig kwamen berichten

ingeschat dan die van de politieke jongerenorganisaties. Tegen de tijd dat het

naar buiten dat het kabinet werkte aan een nieuwe financieringswijze van

wetsvoorstel in de Tweede Kamer in bespreking kwam had de JOVD-lobby

politieke partijen en gelieerde organisaties, waaronder de politieke jongeren-

het grootste deel van haar wensen verwerkelijkt gezien: het bedrag dat

organisaties. De essentie van deze Brede Doeluitkering (BDU) zou moeten

bestemd was voor jongerenwerk zou voortaan weliswaar via de

worden dat Voortaan de politieke partijen lump-sum een bedrag zouden

'moederpartij' worden uitgekeerd, maar dit bedrag zou wel geoormerkt

ontvangen voor al hun activiteiten, en dat zij dit naar eigen inzicht konden

worden: de politieke partijen zouden deze middelen dus niet kunnen

besteden aan zaken als vorming en scholing, een wetenschappelijk bureau

gebruiken om bijvoorbeeld hun verkiezingscampagne mee te financieren. In

en... jongerenwerk. De JOVD was zich ogenblikkelijk van de dreiging

een overeenkomst die iedere jongerenorganisatie met haar "moederpartij"

bewust: als dit wetsontwerp werkelijkheid zou worden zou de JOVD voor

zou moeten sluiten zou de erkenning van de jongerenorganisatie door de

haar grootste financiële geldstroom volledig afhankelijk worden van de

partij worden geregeld, alsmede de doorsluizing van de van het ministerie

welwillendheid van de VVD. Hoewel dat in de oude situatie in zekere zin

ontvangen gelden. De PJO-lobby slaagde erin in het wetsvoorstel vastgelegd

ook al het geval was de JOVD verkreeg onder het oude regime de over-

te krijgen dat in deze overeenkomst geen andere eisen aan de PJO mochten

heidssubsidie slechts op grond van erkenning door de VVD Tweede

worden gesteld. De belangrijkste kou was daarmee voor de JOVD uit de

Kamerfractie als haar jongerenorganisatie werd deze verandering door

lucht. De mogelijkheid dat de VVD via de overeenkomst invloed zou

velen toch gevoeld als het definitieve einde van een onafhankelijke JOVD.

proberen uit te oefenen op het reilen en zijlen van de JOVD was afgesloten.

-
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MAATSCI-L4PPELIJK MIDDENVELD

Wat de Vrouwenalliantie betreft werd het verbreken van dit contact
bespoedigd doordat de befaamde JOVD-werkgroep Aletta Jacobs, die jaren

Het hoofdbestuur was het jaar '96 ingegaan met een beleidsplan waarin het

eerder van zich had laten horen met de notitie 30% vrouw in ieder

contact leggen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld tot

bestuur" wegens ledengebrek ophield te bestaan. Blijkbaar had de vereniging

speerpunt was verheven. De JOVD richtte zich te eenzijdig op politiek-Den

voor haar gevoel genoeg aan de emancipatie van vrouwelijke leden gewerkt.

Haag, terwijl de Haagse media en politici het vaak te druk hadden met

Het verbreken van het contact met de NJMO had een andere oorzaak. Het

gewichtige zaken om de JOVD hun oor te lenen, zo luidde de diagnose.

bleek de JOVD-deelnemers aan de maandelijkse vergaderingen van de

Hoewel hier zeker wat in zat, bleek de praktijk weerbarstiger dan de theorie.

Jongerencoalitie al snel dat de meningsverschillen tussen de JOVD en de

De contacten liepen stroef en de animo bij het hoofdbestuur om rond de

andere deelnemende organisaties (politieke jongerenorganisaties en jongeren-

tafel te gaan zitten met besturen van allerhande verenigingen en belangen-

milieubewegingen) onoverbrugbaar groot waren. Aan vrijwel iedere notitie

organisaties bleek niet altijd even groot. Ook de landelijke commissies en

en ieder persbericht van de NJMO moest de JOVD haar steun onthouden.

afdelingen betraden liever de bekende paden naar de VVD en andere

Minder dan een jaar na hervatting van de deelname trok de JOVD zich dan

partijen dan dat zij de moeite namen om met organisaties uit het maatschappelijk middenveld in contact te komen. Omgekeerd
bleek de JOVD voor de maatschappelijke organisaties
evenmin een vanzelfsprekend aanspreekpunt te zijn.
Resultaat van een en ander was dat het hoofdbestuur
in zijn beleidsplan van '97 het benaderen van
maatschappelijke organisaties als doelstelling stilletjes
weer had laten varen, en zich ouderwets op politieke
partijen en politieke jongerenorganisaties ging richten.
Gevolg van deze hernieuwde prioriteitenordening
was dat twee van de min of meer succesvolle
contacten die de JOVD met maatschappelijke
organisaties had opgebouwd, de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkelingssamenwerking
(NJMO) en de Vrouwenalliantie, al snel verwaterden
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en Kysia Hekster LSVb,) tijdens een JOVD-congres

ook uit de jongerencoalitie terug. Ook de mogelijkheid van lidmaatschap van

dige rol te laten vervullen keerde prominent terug in het VVD-program.

de NJMO, waarover nog enige tijd in het hoofdbestuur gediscussieerd was,
werd zonder verdere aarzeling afgewezen. De JOVD bleef daarmee de enige

De contacten met de andere politieke jongerenorganisaties liepen vergeleken

pJO die niet bij deze organisatie was aangesloten.

hiermee veel soepeler. Met name de instelling van het Jongerenparlement
springt als toonbeeld van deze samenwerking in het Oog. Dit parlement

Het teleurstellende resultaat van de pogingen om het maatschappelijk

bestond uit fracties van politieke jongerenorganisaties, en kwam in de loop

middenveld te bereiken werd overigens ruim gecompenseerd door de

van '96 driemaal bijeen in het stadhuis en provinciehuis van Utrecht. Onder

successen die werden geboekt in de contacten met politici in de Tweede

voorzitterschap van een lid van de Tweede Kamer werd gesproken over

Kamer. De landelijke politieke commissies vervulden hierbij een hoofdrol.

gewichtige zaken als sociaal-economisch beleid, drugs en milieu. Hoewel de

Daartoe aangemoedigd door het hoofdbestuur benaderden zij leden van

opkomst iedere keer opmerkelijk goed was (hetgeen bij gezamenlijke PJO-

verschillende fracties, en bespraken met hen zowel klassieke JOVD-

activiteiten allerminst vanzelfsprekend is) en de discussies en het gelobby

stokpaardjes als vernieuwende commissiestandpunten. Met name de

zeer levendig waren, viel het verwachte publicitaire succes tegen. Dat kwam

landbouwcommissie wist de weg naar het Binnenhof te vinden, en pro-

deels door kopschuwheid van de klein-christelijke organisaties, die bang

beerde bij alle grote fracties voet aan de grond te krijgen niet haar sanerings-

waren geassocieerd te worden met de (goddeloze) opvattingen van de grote

plannen voor de agrarische sector. Blijkbaar werd de JOVD-inbreng van

PJO's. Deze angst bleek maar zeer ten dele terecht, aangezien in de onder-

VVD-kant gewaardeerd: voorzitter Hurkmans van de landbouwcommissie

handelingen over de oprichting van het parlement over geen andere zetel-

kreeg zelfs de kans om als JOVD-vertegenwoordiger plaats te nemen in de

verdeling overeenstemming kon worden bereikt dan een gelijk aantal zetels

VVD-partijcommissie voor landbouw. Maar ook andere commissies maakten

voor iedere fractie. Daardoor kon het gebeuren dat de gezamenlijke klein-

geanimeerde discussies mee in de voor JOVD-ers zo begeerlijke entourage

christelijke fracties evenveel stemmen hadden als de gezamenlijke paarse

van de vergaderzaaltjes van de Tweede Kamer. Een opmerkelijk succes

fracties. Na het aftreden van JOVE) vice-voorzitter Van der Schaaff, die

boekte nog de commissie PKP 1998- 2002. Zij slaagde erin contact te leggen

telkens de organisatie van het parlement op zich had genomen, verslonsde

met de verkiezingsprogramcommis sic van de VVD, die onder voorzitter-

het veelbelovende initiatief echter. Gedurende enige tijd was er sprake van

schap stond van voormaligJOVD-voorzitter Robin Linschoten. Tot twee

dat de organisatie van het jongerenparlement overgenomen zou kunnen

maal toe pleegden zij overleg over wat de speerpunten voor de komende

worden door de in juli '96 opgerichte stichting Politieke Jongeren Projecten

kabinetsperiode moesten worden, en hoewel de commissie-Linschoten niet

(PJP), maar deze reddingspoging slaagde niet. Deels kwam dat door een

het achterste van zijn tong liet zien namen zij de JOVD-wensen wel ter

gebrek aan enthousiasme bij de politieke jongerenorganisaties, maar deels

harte. Met name het JOVD-plan om scholen een belangrijkere opvoedkun-

ook doordat de stichting PJP nog druk bezig was orde op zaken te stellen.
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Aan de oprichting van de stichting was namelijk het nodige vooraf gegaan.

te zijn dan het geven van advies waarnaar slechts zeer beperkt werd geluis-

De kiem van de problemen was gelegd toen in januari '94 de organisatie

terd. Aan deze fricties lag een fundamenteel verschil in oriëntatie ten

M50, waarvan de meeste politieke jongerenorganisaties lid waren, opging in

grondslag: voor de politieke jongerenorganisaties stond de politiek centraal,

het veel grotere Instituut voor Publiek en Politiek (IPP). 1V150 had zich tot

terwijl politiek voor het IPP een onderwerp was dat slechts zijdelings in zijn

dan toe bezig gehouden met het organiseren van activiteiten namens de

projecten aan de orde kwam. De problemen waren maandenlang onderwerp

gezamenlijke politieke jongerenorganisaties. Daartoe gedwongen door het

van gesprekken met het IPP, waarbij algemeen bestuurslid Organisatie Penne

ministerie van VWS zocht M50 aansluiting bij het IPP, dat zich tot op dat

als afgevaardigde van de JOVD een hoofdrol vervulde. Toen bleek dat er

moment nauwelijks met politieke jongerenorganisaties had beziggehouden.

met het IPP niet viel te spreken over het vergroten van het gewicht van de

Bedacht op het gevaar om in de uitgebreide IPP-structuur gemarginaliseerd

politieke jongerenorganisaties binnen de IPP-structuur, werden alternatieven

te worden, bedongen de vertegenwoordigers van de politieke jongeren-

voor de samenwerking met het IPP overwogen. Terugkeer naar de oude

organisaties enkele maatregelen die de aandacht voor het politieke jongeren-

situatie van M50 met behoud van de subsidie van het ministerie van VWS

werk veilig moesten stellen. Aan het voormalige M50-budget zou niet

was niet mogelijk, dus restte als enige mogelijkheid het oprichten van een

getornd worden, en de politieke jongerenorganisaties zouden via de nieuw

nieuwe organisatie die het zonder subsidie moest doen. Dit werd de stichting

op te richten "PJO-raad" inspraak krijgen in de werkzaamheden van het

PJP. Haar inkomsten verkreeg de stichting door het organiseren van

IPP. Deze garanties

zogenaamde "eigenwijsdagen": themadagen clie scholieren op een speelse

bleken echter al snel

O1if Pea

wijze in contact brachten met de lokale politiek. Na een lange en moeizame

minder hard dan

opstartfase slaagde het PJP-bestuur er in om dit deel van zijn werkzaamhe-

gedacht. Het IPP

den redelijk succesvol te vervullen.

kende zichzelf een
ruimere rol toe bij de

INTERNATIONALE SUCCESSEN

besteding van de
M50-gelden dan de

Op internationaal niveau verliepen de multilaterale contacten tussen de

politieke jongerenorganisaties lief was,

politieke jongerenorganisaties uitermate voorspoedig. De lijst met internationale seminars en congressen leek bijna iedere Driemaster langer te worden,

en hun mogelijkhe-

en medio '97 achtte internationaal secretaris Daniël Tanahatoe het moment

den tot inspraak

gekomen voor de invoering van een IS-mailing/in'. Ook aangespoord door de

bleken niet veel meer

regelmatige en kleurige reisverslagen in Driemaster hebben in de loop der
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aren vele leden kennis gemaakt met het IS-gevoel, zoals internationaal
se cretaris Pronk de magie van internationale activiteiten omschreef. Mis-

chien kwam het daardoor dat de JOVD in de periode '94-'99 bijzonder
succesvol was in het binnenhalen van internationale bestuursfuncties. Na

twee jaar penningmeester de zijn geweest van LYMEC schopte Dennis
Straat het in '96 tot president van deze Europese koepelorganisatie. Bij zijn
aftreden in '98 stond de nieuwe JOVD- afvaardiging voor het LYMECbestuur al klaar: de zojuist als internationaal secretaris afgetreden Tanahatoe
werd benoemd tot vice-president. Ook in IFLRY het de JOVD niet verstek
gaan: na een intensieve campagne werd Michel de Visser in '96 benoemd tot

vice-president in het bestuur van deze mondiale koepelorganisatie voor liberale
politieke j ongerenorganis aties
Ondanks deze successen slaagde men er niet volledig in om het internatio-

D,t jet T 'ahatoe (1' van links), met internation tie kennissen in Bulgarije

nale werk een vanzelfsprekend onderdeel van de JOVD te laten zijn. Het
bezoeken van internationale activiteiten bleef in weerwil van alle publiciteit
die er binnen de vereniging aan gegeven werd een zaak van een betrekkelijk

terecht. Meer enthousiasme bestond er voor het LYMEC-initiaflef om op

kleine groep insiders. Volgens LYMEC-president Straat lag dat ten dele ook aan

regelmatige basis een leaders-summit te organiseren met de voorzitters van alle

een gebrek aan enthousiasme vanuit het JOVD-hoofdbestuur. Hij betreurde

aangesloten organisaties. Scheidel en Bremekamp waren de eersten om in

het dat er tijdens JOVD-congressen niet standaard de gelegenheid bestond

respectievelijk '97 en '98 de honneurs voor de JOVD waar te nemen.

voor leden om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van het IFLRY- en

GROEN EN PAARS OVERLEG

LYMEC-bestuur. Ook zou hij zich graag wat vaker in een toespraakje
rechtstreeks tot hetJOVD-congres lichten, iets dat evenals het vragenuurtje
in andere lidorganisaties heel gebruikelijk was. Het hoofdbestuur nam kennis

Geheel in overeenstemming met de landelijke politieke verhoudingen had de

van deze opmerkingen, maar voelde zich niet buitengewoon geroepen

J OVD in de periode '94-'99 vooral veel contact met de twee andere paarse'

verandering te brengen in de situatie. Straat kreeg zijn congrestoespraakje,

organisaties Jonge Democraten GD) en Jonge Socialisten O) Het CDJA
koos nadrukkelijk voor een grotere oriëntatie op het CDA waardoor de

maar deze was slechts eenmalig en van het vragenuur kwam al helemaal niets
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contacten met de JOVD op een nog lager pitje kwamen te staan dan

de vorm van een persbericht over het voornemen van het kabinet om de

daarvoor het geval was geweest, overigens niet tot verdriet van het hoofdbe-

verkoop van sigaretten aan minderjarige jongeren te verbieden. De paarse

stuur. Afgezien van geestesverbondenheid kreeg de paarse verbondenheid

passie, die de samenwerking tussen de drie jongerenorganisaties in '92 had

ook meer tastbare vormen. Op initiatief van vice-voorzitter Van der Schaaff

gekenmerkt, bleek echter in ieder geval wat de JS betreft uitgedoofd. Het

troffen de drie paarse organisaties elkaar begin '96 voor het eerst in het Paars

aantreden van JS-voorzitter Omar Ramadan in maart '97 die, in tegenstelling

Overleg. Aanvankelijk was dit overleg bedoeld om gezamenlijk een pers-

tot zijn voorgangster Fanny Bod, onverbloemd voor een linkse koers koos,

offensief voor te bereiden voor Prinsjesdag '96. Er zou een alternatieve

versnelde dit proces. Een tijdens het Paars Overleg geboren plan om tegen

begroting gemaakt worden, en ook de immateriële wensen van de drie

het eind van de zittingsperiode van het eerste kabinet-Kok een gezamenlijke

organisaties- op grond waaraan zij de paarse coalitie in de eerste plaats

paarse conferentie te organiseren strandde op organisatorische stroperigheid

hadden bepleit zouden andermaal duidelijk over het voetlicht gebracht

en onwil bij de Paarse partners. In plaats daarvan werd overeengekomen een

-

worden bij de vaderlandse pers en de politieke partijen. De aard van het

zogenaamd "paars pamflet" uit te brengen, waarin de verdiensten en

overleg veranderde echter al snel. De JS, die het Paarse regeerakkoord al in

gebreken van Paars I geëvalueerd zouden worden. Dit project bleek wel

'94 niet had zien zitten (het was in de ogen van de sociaal-democraten te

realiseerbaar, en het pamflet werd tijdens een persconferentie wereldkundig

liberaal), twijfelde ernstig of een gezamenlijk paars jongerenoptreden wel

gemaakt. Een belangrijk deel van de media-aandacht voor deze conferentie

zou stroken met hun afwijzende opstelling richting het kabinet in het

ging uit naar het gekibbel tussen Ramadan en Scheidel over het al dan niet te

algemeen en de rol van de PvdA in het bijzonder. Het JS-bestuur had te

liberale beleid van Paars I.

maken met een congresuitspraak dat de PvdA in een "Groene" coalitie met
D66 en GroenLinks moest stappen, en neigde ernaar deze uitspraak door te

In de tussentijd had de 'verlinksing' van de JS ook zijn sporen getrokken in

trekken naar PJO-niveau. Hiermee leek de JS definitief afstand te nemen van

het coalitiespel dat sinds het Paars Regeerakkoord tussen de PJO's werd

het eerder door de drie paars jongerenorganisaties opgestelde Paars Regeer-

gevoerd. Terwijl het Paars overleg nog geregeld bij elkaar kwam, bereikten

akkoord en de wens om een paarse coalitie die uit dat stuk sprak. In een

het hoofdbestuur in '96 via de kranten het bericht dat de onderhandelingen

poging de JS toch zoveel mogelijk binnenboord te houden gingen de

tussen JS, JD en DWARS (de GroenLinkse jongerenorganisatie) over de

landelijk voorzitters van de drie organisaties met elkaar in conclaaf, Het plan

vorming van een Groene coalitie al waren begonnen. Hoewel later bleek dat

van een tegenbegroting werd verlaten, en er werd overeengekomen voortaan

DWARS enigszins voorbarig was geweest met haar persbericht en daarmee

regelmatig op voorzittersniveau contact te houden zodat op ad-hoc basis

zijn groene partners in verlegenheid had gebracht, was het hoofdbestuur er

gezamenlijk gereageerd zou kunnen worden op ontwikkelingen binnen de

zeer ontstemd over volledig buiten de plannen te zijn gehouden. Scheidel

paarse coalitie. Inderdaad gebeurde dit laatste enkele malen, onder andere in

reageerde fel tijdens het eerstkomende Paarse Overleg, en eiste van de JS dat
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deze een keuze zou maken tussen deelname aan het Paars Overleg of

genodigdenlijst: van elke partij drie kamerleden en een Europarlementariër.

deelname aan Groen; de JOVD was er niet voor in om nog langer rond de

De doelstelling van dit overleg was, in de woorden van Toor, om 'te spreken

tafel te zitten met een gesprekspartner die achter haar rug om met andere

over de toekomst van het liberalisme in Nederland, en de partijpolitieke

partijen in onderhandeling was. Natuurlijk was de werkelijkheid wat

implicaties daarvan'. Na de eerste bijeenkomst verplaatste het overleg zich

flexibeler: toen de JS bleef doorgaan te proberen de groene samenwerking

naar Café Plein 19 aan het Haagse Plein, en er zou in het vervolg dan ook

tot stand te brengen, en bovendien weigerde om uit het Paarse overleg te

naar gerefereerd worden als het Plein 19-Beraad. Onder voorzitterschap van

stappen, koos de JOVD voor de tegenaanval. De oude droomwens van

een vooraanstaande VVD-er en tevens oud-JOVD-voorzitter kwam het

eenheid in het liberale kamp werd van stal gehaald, en onder deze vlag werd

gezelschap, dat al snel tot twaalf deelnemers werd uitgebreid, in de daarop-

geprobeerd de contacten met de JD, die al behoorlijk intensief waren, nog

volgende jaren ongeveer eens per kwartaal bijeen. De meeste bijeenkomsten

verder te verbeteren. Er kwam een regelmatig overleg tussen de politiek

stonden in het teken van een bepaald thema, waarover de JOVD-deelnemers

secretarissen van beide organisaties, die zouden gaan proberen om de

aan het beraad (de voorzitter en het algemeen bestuurslid politiek) een kort

wederzijdse landelijke politieke commissies met elkaar in contact te brengen.

discussiestuk voorbereidden. Doel was steeds om de gemeenschappelijke

Ook werden er pogingen ondernomen om gezamenlijk activiteiten te

liberale component boven water te krijgen, en de verschillen met andere

organiseren, hetgeen lukte in de vorm van een politieke 'visiedag. Boven-

stromingen te markeren. Dit leidde soms tot verrassende conclusies,

dien bezochten grote delegaties elkaars congressen. Deze nauwe vorm van

bijvoorbeeld tijdens een discussie-avond over vormen van directe democra-

samenwerking beklijfde echter niet, evenmin als de groene coalitieplannen.

tie. Maar natuurlijk ging het tijdens de gesprekken ook vaak over actuele

De afstand tussen DWARS en JD bleek (nog) te groot.

(coalitie-)perikelen.

PLEIN 19

Ondanks de geheimhouding die in navolging van het Des Indes Beraad was

De hang naar de vrijzinnig-democraten waar het hoofdbestuur met zijn

bestaan van het overleg in de openbaarheid. Na een korte media-/1ype

toenaderingspogingen tot de JD blijk van had gegeven stond niet op

verdween liet beraad echter weer in de stilte van de anonimiteit, precies

zichzelf. Begin '96 had toenmalig voorzitter Toor liet initiatief genomen om

zoals twintig jaar eerder met Des Indes was gebeurd. Het Des Indes Beraad,

afgesproken, publiceerde Vrij Nederland eind '96 in een uitgebreid artikel het

vertegenwoordigers van de 'liberale' partijen D66 en VVD bij elkaar te

dat na de vorming van het paarse kabinet was opgehouden te bestaan, had

brengen in een regelmatig overleg dat grote gelijkenis vertoonde met het in

intussen zijn opvolger gevonden in de Des Indes Dag, een conferentie die

'94 beëindigde Des Indes Beraad. Tijdens de eerste bijeenkomst in het

eenmaal per jaar door het JOVD-hoofdbestuur werd georganiseerd om te

Haagse hotel Sofitel op 23 mei '96 stonden in totaal acht personen op de

reflecteren over de vorderingen van het Paarse kabinet, Hoewel veel van de
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oud-deelnemers van het Des Indes Beraad voor de conferentie werden

door sommige leden niet werd gewaardeerd. Dat bleek bijvoorbeeld toen

uitgenodigd, bleek de conferentie toch vooral een happening te zijn voor

Toor tijdens een BAV werd aangesproken op zijn uitspraken in het TV-

geïnteresseerde JOVD-leden. De eerste bijeenkomst, met als gast onder

programma "2 Vandaag". Hij had daar verkondigd dat de JOVD zich

andere minister Melkert van sociale zaken, was een groot succes. Het CDA,

voortaan misschien maar op D66 moest gaan richten als de VVD zou

dat ook voor de feestelijkheid was uitgenodigd, liet veelzeggend verstek

vasthouden aan haar conservatieve koers inzake onder andere het minderhe-

gaan. De vorming van het tweede paarse kabinet in '98 werd aangegrepen

denbeleid. Na een lange discussie nam de vereniging uiteindelijk genoegen

om de opzet van de Des Indes herdenking in een andere vorm te gieten.

met de uitleg van het hoofdbestuur, maar het was duidelijk dat er weer wat

Vier jaargangen met terugblikken naar de legendarische avonden in de Anna

positieve energie geïnvesteerd moest worden in de relatie met de VVD.

Pavlova-zaal van het chique hotel werd blijkbaar wel voldoende gevonden,

Tijdens de jaarlijkse rede van de JOVD-voorzitter op het landelijke VVD-

en het accent werd verlegd in culinaire richting. Voor het eerste Des Indes

congres onderstreepte Toor het belang van een goede samenwerking door te

Diner werden behalve een groot aantal actieve JOVD'ers ook de vice-

wijzen op de gemeenschappelijke basis: het liberalisme. Tegelijkertijd vroeg

fractievoorzitters van de drie paarse partijen uitgenodigd, die ieder tijdens

hij begrip voor het JOVD-standpunt inzake migratiebeleid. Als om de

een tafelrede hun verwachtingen voor de komende vier jaar prijs konden

gemeenschappelijke basis te benadrukken stelde het hoofdbestuur een

geven.

2Vloester, Scheidel en Jetten halen de wisseltrofee op hij Dijkstal
JOT7D-VVD

De relatie met de VVD begon na een periode van betrekkelijke continuïteit,
in de jaren '94-'99 weer wat gevoeliger te worden. Aanvankelijk kwam dat
met name door de provocerende politieke stellingnames van voorzitter Toor.
Hij zag zich geconfronteerd zag met een VVD die probeerde de door de
verlinksing van het CDA vrijgevallen positie in de conservatieve hoek op te
vullen, terwijl de JOVD zich tezelfdertijd nadrukkelijk als progressiefliberaal presenteerde. Dit leidde tot de nodige meningsverschillen, die
voornamelijk via de pers werden uitgevochten. Tegelijkertijd realiseerde het
hoofdbestuur zich natuurlijk heel goed dat niemand gebaat zou zijn bij een
definitieve breuk met de VVD, en dat zelfs een gematigd kritische houding
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jaarlijks uit te rijken prijs in voor de Liberaal van het Jaar. Het was de

in Leeuwarden en het asielzoekerscentrum in Eindhoven. Ook werden een

bedoeling dat deze prijs zou worden toegekend aan iemand die het voor-

reeks ontbijten door georganiseerd, waarbij JOVD-ers en VVD-ers een

gaande jaar was opgevallen als expliciete vertolker van het liberalisme. Vice-

broodje konden eten met een bekende VVD-bewindspersoon. Meer in het

premier en minister van Binnenlandse Zaken Hans Dijkstal was de eerste die

oog sprongen de activiteiten die gezamenlijk op landelijk niveau werden

de eer te beurt viel de glazen bokaal in ontvangst te nemen. Voorzitter Toor

georganiseerd. De belangrijkste daarvan was deJOVD-VVD-jongerendag

memoreerde met name de inspanningen van Dijkstal bij de totstandkoming

("Slot Bolkestein"), die in '98 voor de eerste maal plaatsvond in Delft.

van het eerste paarse kabinet, en prees voorts het principieel liberale

Scheidel mocht namens de JOVD de dag openen, maar de rest van het

standpunt dat Dijks-tal had ingenomen bij een discussie over de vraag of er

programma werd beheersd door de VVD-kopstukken. Onder andere

in Nederland een bijeenkomst zou mogen plaatsvinden van het zogenaamde

Bolkestein en minister van financiën Zalm maakten hun opwachting. Het

Koerdische parlement. In de jaren daarop zouden respectievelijk landbouw-

was een opmerkelijk novum gezien de jarenlange discussie over de soms wat

minister Van Aartsen en voorzitter De Vries van de ELDR-fractie in het

al te enthousiaste pogingen van de VVD om rechtstreeks met jongeren in

Europees Parlement de prijs ontvangen uit handen van voorzitter Scheidel.

contact te komen. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat de

Scheidel zou in haar voorzittersrol een grote bijdrage leveren aan het

binnen de vereniging opriepen die de onafhankelijkheid van de VVD

aanhalen van de contacten met de VVD, een bijdrage waarvoor ze na haar

nadrukkelijker in acht wilde nemen. In een redactioneel artikel maakte de

toenaderings- en verzoeningspogingen van het hoofdbestuur een reactie

aftreden overigens werd beloond met de benoeming tot adviseur jongeren-

redactie van Driemaster zich tot spreekbuis van deze gevoelens, door een

beleid bij het VVD-hoofdbestuur. Tezamen met Van der Schaaff, en later

reeks van feiten en vermoedens op te sommen die er volgens haar op

met zijn opvolgers Moester en Ruben Maes, bezocht Scheidel veel VVD-

duidden dat het hoofdbestuur een offensief tegen de onafhankelijkheid was

bijeenkomsten, en zij slaagden erin om het regelmatige contact met VVD-

gestart. Hoewel het betreffende nummer slechts enkele dagen voor het

voorzitter l-loekzema te herstellen. Dit mondde in september '97 uit in een

meicongres verscheen, werd de noodkreet niet echt overgenomen door de

gezamenlijk etentje van de beide hoofdbesturen. Behalve een wederzijdse

aanwezige leden en kon het Hoofdbestuur de gekozen koers in de relatie

kennismaking leverde dit samenzijn ook de afspraak op dat de JOVD zich in

met de VVD ongestoord voortzetten.

de verkiezingscampagne "constructief" zou opstellen. De samenwerking
kreeg verder invulling in de vorm van samenwerkingsprojecten, waarbij de

Toen partijleider Bolkestein na de formatiebesprekingen van '98 bekend

beide Hoofdbesturen de hoofdlijnen bepaalden maar de uitvoering in

maakte als fractievoorzitter en partijleider terug te treden, bood dit een

handen werd gegeven van de lokale afdelingen. Zo vonden in '96 onder

mooie gelegenheid om schoon schip te maken en alle gevoeligheden uit het

andere een bezoek plaats van JOYD-ers en VVD-ers aan de luchtmachtbasis

verleden te vergeten. De nieuwe VVD-voorman Dijkstal kreeg prompt een
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uitnodiging in de bus om het congres toe te spreken,
en accepteerde deze. Daardoor had de JOVD de eer
om in iets meer dan een jaar tijd twee maal de leider
van de VVD te gast te hebben. Het congresthema in

Voordat Hans Wiegel aan zijn lange en succesvolle carrière binnen de VVD begon, was hij

november '98 was weer eens "demostaat", en

van 1965 tot 1966 voorzitter van de JOVEI. Hij slaagde erin om de JOVD in het middelpunt

Dijkstal benutte zijn toespraak om met de verschil-

I I K!IIF*I

-

lende democratiseringsexperimenten die op aandrang

die rond die tijd werden gevoerd over de oprichting van D66. Het was één van de momen-

van D66 in het regeerakkoord waren opgenomen de

ten

vloer aan te vegen. Het referendum, de gekozen

pEen andere gedenkwaardige prestatie • -

burgemeester, wethouders van buiten de gemeente-

JOVD aan de eerste subsidie van

invloedhad

raad: aan de VVD waren deze noviteiten niet

-

artijpolitieke

'' p

i gel
op zijn naamUkan schrijvenis dat hij

W e

VVD
g olpen
eh

I een felle strijd voor moeten voeren. Nadat

de

p nrr dPtii'i
e

besteed. Aan de JOVD overigens evenmin, getuige

Wiegel voor zijn prestaties in 1979 al was beloondmet het erelidmaatscha

de vele amendementen op de toch al niet zo

valt hem tijdens
het tiende lustrum de
1
behaald: het
S
oud-politici Oud, Korthals en - -

vooruitstrevende concept-notitie die tijdens dit
congres werd besproken. Evenmm als Bolkestein een

de

5:r-

irr-t-e-Jie

'

jaar eerder kon Dijkstal niet naar huis terugkeren
zonder dat zich een opmerkelijk gebeurtenis
voordeed: de afdeling Twente herinnerde zich dat

Geertsema ei over de taak van erevoor'itter.' "Ik ze een erevoorzitter ale iemand, die zich absoluut niet inlaat met

Dijkstal tijdens de verkiezingscampagne van '94 hier
en daar in het openbaar een deuntje op zijn saxofoon

de dagelijkse taken, maar die altijd bereid is desgevraagd van advies te dienen bij hoge uitzondering misschien wel
eens ongevraagd en die het zich verder tot een taak rekent stimulerend te vjjn, maar ook niet aar'elt als een

had gespeeld, en wenste dat ook met eigen ogen eens

hinderlijk geweten op te treden als hij tekenen beipeurt, dat er aan de liberale beginselen wordt gemorreld. Kunt U

te zien. Een saxofoon was speciaal hiervoor uit het

zich hierbij aansluiten?

-

-

"

Oosten des lands meegenomen. Dijkstal liet zich niet
kennen, en onder luid applaus gaf hij een korte

Ik vindt dat een hele goede omschrijving van het erevoorzitterschap. Maar zelf zal ik toch nog iets

voorstelling ten beste. De visitekaartjes waren

voorzichtiger zijn. ik denk dat er helemaal geen reden is om ongevraagd advies te geven. ik wil

uitgewisseld tussen Dijkstal en de JOVD, en de basis

eigenlijk vooral als vraagbaak functioneren. Als het hoofdbestuur een keer met de erevoorzitter

voor een nieuwe verhouding gelegd.

ergens over wil praten, dan zal ik dat met veel plezier doen. Vroeger toen ik zelf nog bij de JOVD
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pcek[c iwethals, die op dat moment nog erelid was maar later tot

arme studenten. Korthals was toen minister van verkeer, en moest dus

werd benoemd, een soortgelijke rol voor ons. Wij kwamen
hofclbestuur regelmatig bij hem over de vloer. Niet eens zozeer
ueic]i van bepaalde problemen, maar gewoon om even bij te

voorzichtig zijn met alcohol. Hij vroeg dan: "Hoe zijn de heren hier
gekomen, met openbaar vervoer of met de auto?" En dan jokten wij altijd:
"Met de trein natuurlijk." "Mooi, dan kan ik een glas wijn schenken." Onze

en Jie mi)uiste vonden we het altijd als we bij de heer en mevrouw
1-tiwls thuis werden uitgenodigd voor een diner, want we waren natuurlijk

krakkemikkige 2CV stond ondertussen in een zijstraat geparkeerd.
Voelt U 7 iiog nauw betrokken bij de JO VD?
Ik lees Driemaster nog altijd, en ik volg de JOVD
natuurlijk als de club in het nieuws is. Het valt mij dan
altijd weer op hoe weinig de JOVE) veranderd is ten
opzichte van vroeger. Als ik de congresverslagen lees
waar bloedernstig wordt gesproken over zeer belangrijke zaken, terwijl er tegelijkertijd op grootse wijze
feest wordt gevierd, dan zie ik geen enkel verschil. De

a:

dames en de heren zien er ook nog net zo uit als dertig
aar geleden. Dat veel dingen hetzelfde zijn gebleven is
natuurlijk ook niet zo gek. Het liberalisme is een
politieke stroming die wel rekening houdt met de
tijdgeest, maar in zijn waarde onveranderlijk is. De
maatschappelijke problemen waarover we tegenwoordig spreken zijn soms anders dan vroeger, maar de
liberale beginselen zijn dezelfde en ook de manier

I

waarop die beginselen worden toegepast.
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Maar is het niet .orgeli,jk dat de manier waarop de JO VD politiek bedrijft gith vp

mening van anderen te respecteren. Maar minstens zo belangrijk is dat het

weinig heeft ontwikkeld terwijl de cultuur onderjongeren en de hele maatschappij totaal
veranderd vjin?

gezellig blijft, want anders komen de mensen niet. De combinatie van ernst

De positie van politieke partijen is in vergelijking met vijfentwintig jaar

Wat de verhouding tot de politieke partijen betreft is de JOVD, zoals mijn

geleden inderdaad sterk gewijzigd. De politieke belangstelling onder burgers

voorganger Korthals zei, het geweten van het liberalisme. Als je in de

en jolijt, om deze ouderwetse termen maar eens te hanteren, is prima en
maakt de JOVD tot de organisatie die ze is.

is niet meer zo groot als vroeger. Dat komt doordat de strijd tussen de

politiek zit moet je compromissen sluiten, en die kunnen er gemakkelijk toe

politieke hoofdstromingen voor een groot deel is verdwenen. Daar zit een

leiden dat het eindresultaat op gespannen voet staat met de liberale beginse-

gevaarlijke kant aan, want de politiek besluit nu eenmaal over de inrichting

len. In dat geval is het belangrijk dat er een organisatie is die de liberale

van de samenleving en dat gaat iedereen aan. Politieke jongerenorganisaties

partijen daarop wijst, en als ik spreek over de liberale partijen dan heb ik het

hebben daarom nu een nog belangrijkere verantwoordelijkheid dan vroeger

natuurlijk in de eerste plaats over de VVD. Die kritische inbreng kunnen

in het politiek activeren van jongeren. Zij moeten blijven proberen om

VVD'ers soms heel vervelend vinden, maar het is belangrijk dat de JOVD

jongeren te interesseren voor politieke vraagstukken en aan zich te binden.

daarmee doorgaat, zowel langs interne kanalen als via de openbaarheid.

De JOVD zou dat kunnen doen door onderwerpen bij de kop te nemen
waarvan jongeren niet hadden verwacht dat de JOVD die zou aansnijden.

Momenteel is een discussie gaande over verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met

Kort geleden hield de milieubeweging een demonstratie tegen Schiphol op

de T/T/T). Daarbij probeert de J/T/D de JOVD meer aan wjch te binden. IT/at denkt u

het Binnenhof. De JOVD heeft toen een tegendemonstratie gehouden. Dat

van deze ontwikkeling?

was een fantastische zet. Als je van mening bent dat er wat anders moet
worden gezegd dan wat een heleboel mensen roepen, dan moet je daar voor

Dat moet niet gebeuren. Vroeger was de verhouding tussen de beide

uitkomen. Zo kun je mensen voor je Organisatie interesseren.

organisaties natuurlijk anders, omdat er geen grote sommen geld in het spel
waren. Nu krijgt de JOVD een paar ton van de staat, en houdt er een mooi

IT/elke rol Zou de JO VD volgens U moeten vervullen, zowel wat betreft haar eigen leden

kantoor met computers enzovoort op na. Persoonlijk vraag ik me wel eens af

als haarplaats in het politieke spectrum?

of dat allemaal nodig is, want voordat al die subsidies er waren draaide de
vereniging ook uitstekend. Waarschijnlijk stellen sommige mensen in de

Voor de leden moet de JOVD in de eerste plaats een goede en gezellige

VVD zich dezelfde vraag, maar zij moeten zich realiseren dat de situatie nu

leerschool zijn. Het is een prachtige club om te leren spreken in het open-

eenmaal zo is. Laat men gewoon met de VVD de afspraak maken dat de

baar, en om te leren op een goede manier met elkaar om te gaan en de

JOVD datzelfde bedrag houdt. ik zou niet weten wat daar tegen is.
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iv'en de gelederen van de VVD een jongerenbeweging actief is die

J,i

mdeJOVD al dat geld kijlgt.

j

dat volgens u nodig?

lict dcstijds erg jammer dat die club van VVD-jongeren werd
I -icr was

Ik heb wat van die reorganisatieplannen gehoord, ja. Dat is altijd een

waarschijnlijk ineen tijd dat de verhouding tussen JOVD

ti oict zo fantastisch was. Het is een kwestie van hoe ga je met elkaar

jV\ 1) doet het naar binnen en naar buiten toe goed. Dan moet je
~ Ic

Binnen de JOVD is men momenteel met een nogal ingrijpende reorganisatie be.ig. Vas

liet-lui zeken willen veranderen, ik zou dus zeggen: leven en laten leven.

stokpaardje geweest van de JOVD. Eens in de vijf jaar is het weer zover: er
moet worden gereorganiseerd! Ach, het houdt je van de straat. Die constante
reorganisatiedrift is gemakkelijk te verklaren. Ieder hoofdbestuur wil zich
natuurlijk waarmaken, en dat betekent dat er iets in de organisatie veranderd

Het voortbestaan van de

moet worden. Dat was in mijn tijd niet anders. ik heb als vice voorzitter

JOVD als onafhankelijke

organisatie ervoor gezorgd dat er vier krachtige districten kwamen en dat ik

Organisatie is ook in het

namens het hoofdbestuur regelmatig op bezoek ging bij deze districten.

belang van de VVD. Het

Toen dat plan eenmaal gerealiseerd was zijn we doorgegaan met het

is belangrijk dat men zich

ontwikkelen van Plan 2000, met als doel om tweeduizend leden te krijgen.

dat goed realiseert. Wat

Zo probeer je als bestuur je stempel op de Organisatie te drukken.

men in de VVD niet moet
doen is proberen om de

De plannen die u noemt lijken wel heel sterk op de plannen die het huidig hoofdbestuur

JOVD te incorporeren,

heeft ontwikkeld. Is het niet vreemd dat de JOVD dertigjaar later over bijna precies

zeker niet met de

dere(fde ideeen discussieert?

bedoeling om het
kritische geluid van de

Dat bewijst maar weer eens hoe visionair mijn bestuur destijds was. [schater-

JOVD te smoren ik heb

lach] Maar serieus: al dat gereorganiseer en steeds opnieuw hetzelfde wiel

aan beide kanten van de

uitvinden hoort bij wat je in de JOVD kan leren. Organiseren is een vak op

tafel gezeten, maar ook in

zich, en daar moet je toch ergens ervaring in opdoen. Binnen de JOVD kun

mijn tijd als partijleider

je leren hoe je plannen ontwikkelt en hoe je daar mensen voor kunt winnen.

van de VVD heb ik de

Je moet het ook een beetje als een spel zien. Eigenlijk is de hele JOVD één

inbreng van de JOVD

groot, fantastisch spel.

altijd weten te waarderen.
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BIJLAGE A

november '93 maart '94
va
Koen Petersen
vvp Arthur Kocken
vvo Eric Hoogenboeaem
as
Karen Anne Hebben
lp
Michael Abraham
is
Arjan Toor
vs
Erik Maden
pr
Frits van der Scheer
ps
Vincent Leenders
ps
Beryl Dreyer
so
Carolien Wellink
-

maart
vz
vvp
vvo
as
lp
is
v&s
pr
ps
ps

'94 juni '94
Koen Petersen
Arthur Kocken
Herman Rijksen
Sandra Spek
Michael Abraham
Arjan Toor
Erik Maden
Frits van der Scheer
Vincent Leenders

so

Carolien Wellink

-

Beryl Dreyer

juni '94 september 94
vz
vvz
as
lp
ab
ab
ab

mei 195 november 95
vz
Arjan Toot
vvz
Dion van der Arend
as
Remko Spaa
Wibo
van Ommeren
lp
Ghislaine Meijer
ab
ab
Pieter Oosterhuis
Olaf Penne
ab

Arjan Toor
Herman Rijksen
Sandra Spek
Wibo van Ommeren
Joris Huysmans
Erik Maden
Carolien Wellink

september 94 november '94
vz
Arjan Toor
vvz
vacant
Sandra Spek
as
Wibo van Ommeren
lp
ab
vacant
ab
vacant
ab
vacant

november '95 maart '96
va
Arjan Toot
VVZ
vacant
as
Remko Spaa
lp
Wibo van Ommeren
ab
Olaf Penne
ab
Marcel van der Schaaff
Chris Jetten
ab

november '94 mei '95
vz
Arj an Toor
vvz
Dion van der Arend
Sandra Spek
as
Wibo van Ommeren
lp
Peter Duwel
ab
Pieter Oosterhuis
ab
Olaf Penne
ab

maart
va
vvz
as
lp
ab
ab
ab

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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'96 juni '96
Ciska Scheidel
Marcel van der Schaaff
Remko Spaa
Alexander Hageman
Olaf Penne
Willem Jan Riedé
Chris Jetten

juni '96 november '96
vz
Ciska Scheidel
vvz
Marcel van der Schaaff
Ruben Maes
as
Alexander Hageman
lp
Rolf Moester
ab
Willem Jan Riedé
ab
Chris Jetten
ab

juni '97 augustus '97
va
Ciska Scheidel
vvz
Ruben Macs
as
Nicole Macs
lp
Pieter van den Berg
ab
Robin Bremekamp
ab
Francine Loos
ab
vacant

juni '98 augustus '98
va
Robin Bremekamp
vvz
Remko van Lunteren
Nicole Macs
as
lp
Pieter van den Berg
Olivier ten Doeschate
ab
Jeroen dc Veth
ab
Petra Groen
ab

november '96 maart '97
vz
Ciska Scheidel
vvz
Rolf Mocster
Ruben Macs
as
Alexander Hageman
lp
ab
Robin Bremekamp
Willem Jan Riedé
ab
ab
Chris Jetten

augustus '97 maart '98
vz
Ciska Scheidel
vvz
Ruben Macs
Nicole Macs
as
Pieter van den Berg
lp
ab
Robin Bremekamp
ab
Francine Loos
ab
Marcel Homan

augustus '98 november 98
vr
Robin Bremekamp
vvz
Remko van Lunteren
Nicole Macs
as
Pieter van den Berg
lp
ab
Olivier ten Doeschate
Jeroen de Veth
ab
ab
vacant

maart
vr
vvz
as
lp
ab
ab
ab

maart '98 juni 198
vz
Ciska Scheidel
vvz
vacant
as
Nicole Macs
lp
Pieter van den Berg
ab
Robin Bremekamp
ab
vacant
ab
Marcel Homan

november '98
vz
Robin Bremekamp
Remko van Lunteren
vvz
Sven
Planken
as
lp
Guido van Aardenne
Thomas Berghuij
ab
Jeroen de Veth
ab
ab
vacant

-

'97 juni '97
Ciska Scheidel
Rolf Moester
Ruben Macs
Alexander Hageman
Robin Bremekamp
Francine Loos
Chris Jetten
-

-

-

-

-

-

-
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B IJLAGE

FUNCTIONARISSEN DOOR AV BENOEMD
INTERNATIONAAL SECRETARISSEN

HOOFDREDACTEUREN DRIEMASTER

november 194 mei '95
Marcel Putman

november '93 januari '95
Polkert Bolkestein

mei '95 maart '97
Deiphine Pronk

Melvin Schut

-

-

juni 197

-

maart '98

Daniël Tanahatoe

-

januari '95 november '95
-

november '95 november '96
Michiel Visser
november '96 juni 197

SECRETARISSEN VORMING & SCHOLING

Paul Burghout

november '94 november '95
John Engberink

Dirk Pol

november '95 juni '96
Jan de Hoop

juni '98 september '98
Chris Bellekorn

juni '97 juni '98

-

juni '96 november '97

november '98

Karin Scheidel

Pike Kamphuis
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BIJLAGE C

De JO VD is een onaflsan/eeljke liberale jongerenorganisatie. JVij streven naar een
democratische maatschappij waaiin het individu centraal staat en waarin elk individu vrij
is Zich.Zelf naar eigen inricht en oven'uiging te kunnen ontplooien. Daarbij moet een ieder
in zoverre rekening houden met rijn medemens en de individuele vrijheid dat in handelen
geen beperking vormt voor de individuele ontplooiing van de ander. Hierdoor komt de
creativiteit en inspanning van ieder individu het meest ten goede aan hemzelf en aan de rest
van de maatschappij
Om een dergelijke maatschappij te realiseren is her beginsel vrijheid onontbeerlijk.
VRIJHEID
Vrijheid is de centrale waarde in het liberalisme. Voor een optimale individuele ontplooiing zijn zowel immateriële als materiële vrijheid onmisbaar.
Een ieder moet het recht hebben zich een mening te vormen en deze uit te
dragen, een levensovertuiging aan te hangen en te doen en laten naar eigen
goeddunken. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijk

IYi 4 1I] LVTe.qYIu: 1:41 I]
Ieder individu is gelijkwaardig. Gelijkwaardig betekent echter niet gelijk. De
natuur en de omgeving van het individu geven aanleiding tot onderlinge
verschillen. Een streven om deze menselijke verschillen te egaliseren of te
veronachtzamen is een ontkenning van de menselijke waardigheid.
Gelijkwaardigheid van individuen brengt met zich mee dat de vrijheid van
de één zijn begrenzing vindt in de vrijheid van de ander. Alhoewel de mens
een op zichzelf staand wezen is, leeft hij in gemeenschap met anderen. Er is
dus sprake van vrijheid in gebondenheid. Aan andersdenkenden moet
voldoende ruimte worden geboden om hun anders zijn te kunnen beleven,
omdat dit de voorwaarde is waaraan ook het individu zelf zijn vrijheid
ontleent. Hij mag anderen geen schade toebrengen door kun vrijheidsbeleving te verhinderen of te beperken. Deze verdraagzaamheid vormt de
basis voor een waarlijk vrije maatschappij.
41Ii I&IIS) 1IJ:4 mg pci: U4li

integriteit zijn hierbij van groot belang. Verder moet een ieder vrij zijn om
goederen te vergaren, in eigendom te hebben en naar eigen keuze en inzicht
aan te wenden. Tenslotte moet de maatschappij zo georganiseerd zijn dat
maatschappelijke krachten en processen zo vrij mogelijk worden gelaten.

Het individu is voor het heden en voor de toekomst zowel verantwoordelijk
voor zijn eigen bestaan en consequenties van zijn handelen, als voor het
welzijn van anderen in de maatschappij. Hij heeft de verantwoordelijkheid
om zorg te dragen voor mensen die niet zelf in een menswaardig bestaans-

Hierdoor zal de maatschappij een zo groot mogelijke mate van spontaniteit
en dynamiek kennen, opdat het individu maximale keuzevrijheid en
ontwikkelingskansen heeft.

minimum kunnen voorzien. Voor kinderen in de leerplichtige leeftijd strekt
deze verantwoordelijkheid zich tevens uit tot het bieden van voldoende

De centrale waarde T7rijheid kan echter alleen bestaan in samenhang met de waarden
Verdraag.aamheid en Verantwoordelijkheid.

hoogwaardig onderwijs in de vorm van een leerplicht. Aldus wordt voorkomen dat hulpbehoevenden het perspectief van een individuele vrijheidsbeleving geheel onthouden wordt, en blijft de gelijkheid van kans gewaarborgd.
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Jongeren Organisatie Vrijheid & Democratie
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2511 EJ Den Haag

