
Het Rottumerberaad 

De geïntereseerde werkg roepbezoeker 

De befaamde sigaar  

In het weekend van 27 en 28 febru-

ari vierde de JOVD haar vijftig jarig 

bestaan. Nadat er op de vrijdag een 

internationaal seminar op de pier in 

Scheveningen had plaatsgevonden, 

verhuisde de JOYD op zaterdag 

naar het Nederlands Congres 

Centrum. Daar kon de hele middag 

worden geluisterd naar hoogwaardi-

ge discussies en konden er vragen 

worden gesteld aan de vele bekende 

Nederlanders, zowel politici als 

andere bekende personages. 

De derde werkgroepronde was aan-

zienlijk minder goed gevuld dan de 

eerdere twee als gevolg van het op 

datzelfde moment gehoudene 

Rottumerberaad, oftewel de vereni-

ging van oud Hoofdbestuurders. 

Rond drie uur kon worden ingecheckt 

in het Dorint Hotel. De nieuwsgierige 

JOVD'ers stortten zich vervolgens 

massaal op de receptie, die gelukkig 

werd bemand door een aantal stress-

bestendige dames. Een leuke verras-

sing van de Lustrumcommissie was 

de fotocamera die iedere gast 

cadeau kreeg. Gedurende de rest 

van het congres leek het alsof er een 

horde journalisten rondliep, zoveel 

werd er geflitst. Toch mocht ook niet 

over de aandacht van de professio-
nele pers worden geklaagd. In de 

week na het congres was er ruime 

aandacht voor ons lustrum. Zelfs do 

interesse van Paul de Leeuw werd 

hierdoor gewekt. 

Tijdens de receptie, na afloop van de 

werkgroepen, kon het Hoofdbestuur 

worden gefeliciteerd. Dit verschijnsel 

werd echter door veel gasten niet goed 

begrepen. De aandacht van velen 

ging meer uit naar de tafel met gratis 

sigaren, naar de bar en naar elkaar. 

Na de receptie kleedden de bezoe-

kers zich in no time om en zetten zij 

Het grote gastenboek 

krantenknipsel 
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HB op chique 

In gala wachten op het eten 

De nieuwbakken ere-leden 

zich aan tafel in hun galaoutfit, of 

wat daarvoor door moest gaan. 

Doordat het diner gelukkig niet al te 

zwaar op de maag lag, konden de 

speeches redelijk verteerd worden. 

Samen met onze nieuwe erevoorzit-

ter, de nieuwe ereleden en leden van 

verdienste werd teruggeblikt op vijf-

tig jaar JOVD. 

Het 538-feest barste hierna los. Na 

afloop vertrokken de gasten naar hun 

kamers. Het Hoofdbestuur, versterkt 

met de Lustrumcommissie, zette ver-

volgens als vanouds hun jacht in op 

verdwaalde JOVD'ers. 

Op zondag begon de brunch op een 

ideaal tijdstip. Slechts weinigen voel-

den de behoefte om ervoor nog naar 

het strand te gaan. Goed gevuld 

moest men vervolgens een keuze 

maken tussen het VN-rollenspel en 

een debat a Ia het Lagerhuis. Wie 

het laatste koos kon genieten van het 

vuurwerk van de debaters. Zowel 

voor het publiek als voor Erica 

Terpstra, de jury, was al snel duidelijk 

wie een 'Duizendknaller' en wie een 

'sterretje' was. Uiteindelijk bleek de 

enige JOVD'er uit het echte Lagerhuis 

de winnaar. 

Bij het Engelstalige rollenspel bleek 

het voor veel mensen erg eenvoudig 

om zich in te leven in hun rol als ver-

tegenwoordiger van een ondemocra-

tisch dictatoriaat. Met vereende 

krachten ontnamen de ambassadeurs 

van landen als Irak en Rusland elke 

kracht uit een anti-martel motie. 

Tijdens en na de laatste borrel ver-

trokken de uitgeputte deelnemers 

naar hun eigen huizen, of beter nog: 

naar hun eigen bedden. Daar zullen 

zij zonder uitzondering gedroomd 

hebben over dit bijzondere congres, 

over de vele beroemdheden, over het 

feest, over... 

lagerhuis debat 

Omslag lustrumboek 

JOVD-Ieden leven zich uit op de 

dansvloer 
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