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“De JOVD is een voortreffelijk opleidingsinstituut voor komende politici op elk 
van de overheidsniveaus. De in aanmerking komende partijen hebben daarvan 
in ruime mate geprofiteerd. Moge ook die functie van de vereniging duidelijk be-

houden blijven in de toekomst.”
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 Voorwoord
Dit jaar bestaat de JOVD alweer zestig jaar en dat is niet zomaar iets. Het bereiken 
van deze leeftijd door mensen wordt normaal gesproken als oud bestempeld, maar 
onze vereniging is nog altijd jong en natuurlijk liberaal. Toen het lustrum dichterbij 
kwam besloot het toenmalige hoofdbestuur, waar ik als algemeen secretaris deel van 
uitmaakte, dat er vanzelfsprekend ook een lustrumboek moest komen. Geïnspireerd 
door het zeer lezenswaardige boek ‘De jonge liberalen’ van Eddy Habben Jansen uit 
1994 en andere lustrumboeken die ik in de loop der jaren verzameld heb, begon ik 
met het schrijven en samenstellen van dit boek. Ook was een grote fascinatie voor 
onze geschiedenis een enorme drijfveer. 

Tijdens het schrijven kwamen steeds meer mooie herinneringen aan de afgelopen 
vijf jaar naar boven. In november 2004 bezocht ik als zeventienjarige gymnasiast mijn 
eerste congres en nu heb ik de eer om het lustrumboek ter gelegenheid van het 
twaalfde lustrum te schrijven. Zoals voor velen is ook voor mij de JOVD een leerschool 
van grote betekenis geweest en is dat nog altijd. Een lidmaatschap van de JOVD is, als 
je tenminste alle kansen grijpt, een grote ontdekkingsreis waarin je steeds meer leert 
op het gebied van politiek en organisatie. Ook op sociaal gebied is de vereniging 
echter van betekenis. Bij de JOVD heb ik veel mensenkennis opgedaan, vrienden 
gemaakt, maar ook een pak en das leren dragen en een goede sigaar leren roken. 
Die kleine dingen, die voor ieder individueel lid verschillend kunnen zijn, maken het 
plaatje van de JOVD compleet. Want hoe heftig discussies over politiek of statuten 
tijdens vergaderingen ook kunnen zijn, zo gezellig is het ook aan de bar of tijdens de 
feesten op het congres. Ondanks dat de vereniging altijd open heeft gestaan voor de 
wereld om haar heen, is de JOVD zelf al een wereld op zich. Dat zie je aan de gemeen-
schappelijk gewoonten en rituelen en het feit dat er vriendschappen of zelfs relaties 
voor het leven kunnen ontstaan. De gemeenschappelijke geschiedenis en gewoonten 
van de vereniging zijn iets waardoor JOVD’ers, oud en jong, elkaar herkennen en 
iets gemeenschappelijks hebben. Dat heb ik geleerd door de enthousiaste en harte-
lijke gesprekken met oud-JOVD’ers, waarin altijd gretig verhalen en weetjes worden 
uitgewisseld over toen en nu. Uiteraard is de viering van onze zestigste verjaardag 
geen reden om gezapig onderuit gezakt te gaan zitten. De JOVD is nog springlevend 
en heeft nog genoeg taken als liberale waakhond van de samenleving. Daarbij moet 
zij ervoor zorgen dat jongeren geïnteresseerd in en actief binnen de liberale politiek 
blijven, want zonder die jongeren heeft een politieke jongerenorganisatie geen toe-
komst. Op deze manier blijft de liberaal-blauwe vlam altijd branden.

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die bereid was om een bijdrage te leveren 
en wil ik Hans de Backer, Paul Laane, Laurens Heinen, Klaas-Jeroen Terwal en Jeroen 
Diepemaat bedanken voor het meelezen. Ook wil ik eindredacteuren Geert Jansen 
en Ralf Willems, die soms letterlijk de puntjes op de i moesten zetten, bedanken voor 
hun hulp. Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot Eddy Habben Jansen. Hij 
heeft me bijgestaan met veel nuttige kennis, adviezen en vergezelde me naar het 
Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen, waar ons vereni-
gingsarchief zich bevindt.

Beste JOVD, van harte gefeliciteerd!

Jeffrey Lemm
Tilburg, januari 2009
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           Voorzitterswoord 
In 2009 is het zestig jaar geleden dat een groep jonge mensen de JOVD oprichtte. Op 
dat moment werd de basis gelegd voor de lange, interessante en roerige geschiede-
nis die onze organisatie heeft meegemaakt. Het maakt ons de oudste politieke jonge-
renorganisatie van Nederland. In die geschiedenis was voor de JOVD altijd een grote 
rol weggelegd in de liberale hoek van ons politieke bestel. 

Wat JOVD’ers over het algemeen kenmerkt is dat het eigenzinnige idealisten zijn, 
idealisten die zich niet zomaar uit het veld laten slaan. Net dat stapje verder gaan dan 
tot dan toe voor mogelijk werd gehouden. Dat heeft veel interessante discussies op-
geleverd. Zo was er zonder de JOVD waarschijnlijk nooit een paars kabinet gekomen, 
een van de belangrijkste wapenfeiten. In discussies over monarchie, legalisering van 
softdrugs en euthanasie was de JOVD er altijd al vroeg bij.

De functie van waakhond van het liberale gedachtegoed is er een die door de JOVD 
altijd met verve vervuld is. Zij heeft nooit nagelaten de VVD of andere partijen flink 
aan te pakken als men het niet zo nauw nam met de liberale principes. De onafhan-
kelijke positie die de JOVD altijd heeft gehad en gelukkig nog steeds heeft, maakt dit 
ook mogelijk. In onafhankelijkheid ben je kritisch, naar je eigen gedachtegoed en 
naar anderen toe. 

Toch zijn we altijd hofleverancier van grote politieke namen geweest, zelfs voor meer-
dere partijen. Dat betekent toch dat we iets goed hebben gedaan in het verleden, nog 
steeds doen, en hopelijk ook zullen blijven doen, namelijk een kritische politieke 
leerschool zijn voor velen.

Het liberalisme heeft roerige tijden gekend, en kent die ook op dit moment. Ooit was 
er een liberale afsplitsing in de vorm van D66, nu hebben we de verdeeldheid ‘op 
rechts’. Onze liberale markteconomie schudt op zijn grondvesten tijdens de krediet-
crisis en persoonlijke vrijheden zijn niet meer zo zeker onder het bewind van ons 
huidige rooms-rode kabinet. Overigens hebben we wat dat laatste betreft ook nog 
een appeltje te schillen gehad met de VVD op het gebied van privacy en ook het 
softdrugsbeleid.

Gelukkig kent het liberalisme de JOVD al zestig jaar als constante factor. Wij zijn in 
staat het liberalisme toekomst te bieden. Wij zijn in staat discussies naar onze hand te 
zetten en met een positieve liberale kijk dingen te veranderen.

U mag er trots op zijn een klein deel van deze grote geschiedenis te kunnen zijn. Ik 
ben er trots op voorzitter te zijn van zo’n club en hoop dat we met z’n allen nog min-
stens zestig jaar verder kunnen gaan als waakhond van het liberalisme en kweekvij-
ver van talent.

Jeroen Diepemaat
Landelijk voorzitter
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 Erevoorzitterswoord
In 1949 werd de JOVD opgericht. De daders behoorden tot de oudere jongeren. Zo 
rond, en sommigen boven, de dertig. Mochten enkelen nog in leven zijn, dan zijn ze 
inmiddels hoogbejaard. Ik heb de meeste oprichters nog gekend. Ik was amper twin-
tig, toen ik in 1961 lid van de JOVD werd. 

In november van datzelfde jaar, had ik mijn eerste congres: in Arnhem. Daar heb ik 
ook gesproken als penningmeester van de afdeling ’t Gooi. Mijn eerste speech in het 
openbaar, voor een volle zaal, was een kritisch betoog richting het hoofdbestuur. Het 
gezelschap achter de tafel boezemde mij ontzag in, al liet ik daar  uiteraard  niets van 
merken. Het was een echt JOVD-congres: goede speeches, stevige debatten, alcoho-
lische versnaperingen en sigaren te over en een mooi feest tot diep in de nacht. Er is 
dus weinig veranderd. Het mooie van de JOVD was en is dat de club heel veel kan be-
tekenen voor jongeren die politieke belangstelling hebben, van discussies houden, in 
het openbaar willen leren spreken, en hun kritische geest willen verscherpen. En dat 
alles in een opgewekte sfeer van kameraadschap of nog verder. Als ik zelf terugdenk 
aan wat ik allemaal heb gedaan en doe, dan was de JOVD voor mij een leerschool en 
de weg om met mijn aangeboren verlegenheid om te gaan. Mijn belangstelling voor 
de politiek heeft zich er ontwikkeld en ik heb er, als redacteur van de Driemaster, 
leren schrijven en heel veel plezier gehad. Een prachttijd dus. En dat zal voor hen die 
nu in de JOVD actief zijn precies zo gaan.

De verhouding tussen de JOVD en de VVD is, denk ik, ook niet wezenlijk veranderd. 
Er is een band, te vinden in de liberale beginselen. Er is een natuurlijke spanning, om-
dat de VVD praktische politiek moet bedrijven en JOVD‘ers franker en vrijer kunnen 
functioneren. De allereerste erevoorzitter, professor mr. Pieter Oud, vergeleek vaak 
de VVD met de regulateur in het liberale horloge en de JOVD met de veer van het 
uurwerk. Hapert de regulateur, dan loopt het horloge onregelmatig. Is de veer stuk, 
dan staat het liberale uurwerk stil, aldus Oud, uiteraard onder luid applaus van zijn 
jeugdige toehoorders. Leeftijd, ook in de politiek, zegt niet zo veel. Oud is zijn hele 
leven strijdbaar geweest. Hij kwam op dertigjarige leeftijd, jonger kon toen wettelijk 
niet, in 1917 in de Tweede Kamer. Zijn grootste verkiezingsoverwinning behaalde hij 
in 1959. Toen ging de VVD van dertien naar negentien zetels. Dat was in die tijd een 
monsterzege. Oud, groot kenner van het staatsrecht en de parlementaire geschiede-
nis en een zeer gevreesd debater, was toen tweeënzeventig jaar! Ook gedurende zijn 
leiderschap van de VVD en ten tijde van zijn opvolgers, was er wel eens gedoe tussen 
de VVD en de JOVD. Zeker als de JOVD – deftig principieel kijkend, maar ook tuk op 
publiciteit – kritiek op de VVD uitte. Gevonden eten voor het journalistieke volkje. 
Prachtig was het – herinner ik mij – als we als JOVD-hoofdbestuur of –congres dan 
met een vette kop in de krant stonden. Sommige VVD-ers konden daar niet tegen. Ze 
riepen de JOVD op de mat, dreigden de subsidie in te trekken of wilden de onafhan-
kelijkheid van de JOVD de nek omdraaien. Spanning en sensatie! Ook gedurende zijn 
leiderschap van de VVD en ten tijde van zijn opvolgers, was er wel eens gedoe tus-
sen de VVD en de JOVD. Zeker als de JOVD,  deftig principieel kijkend, maar ook tuk 
op publiciteit, kritiek op de VVD uitte. Gevonden eten voor het journalistieke volkje. 
Prachtig was het,  herinner ik mij, wanneer we als JOVD hoofdbestuur of –congres dan 
met een vette kop in de krant stonden. Sommige VVD’ers konden daar niet tegen. Ze 
riepen de JOVD op de mat, dreigden de subsidie in te trekken of wilden de onafhan-
kelijkheid van de JOVD de nek omdraaien. Spanning en sensatie!
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            Erevoorzitterswoord 
Ik kan er fraaie verhalen en anekdotes over vertellen. Dat doe ik nu maar niet, want 
dan wordt dit stukje te lang, maar in de jaarlijkse etentjes tussen het hoofdbestuur en 
de huidige erevoorzitter vliegen die, gesterkt door goede glazen, in ruime mate over 
tafel. De meeste JOVD‘ers zijn later naar de VVD gegaan, maar niet allemaal. Eén van 
de eerste landelijke voorzitters, mr.dr. Hein Roethof, parlementair redacteur van de 
NRC, werd lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Een ander, zeer spraakmakende 
journalist en gemeenteraadslid in Amsterdam voor de VVD, drs. Hans Gruijters, stapte 
uit de partij, werd één van de belangrijkste oprichters van D66 en later,  in het roem-
ruchte kabinet Den Uyl, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Een 
kleurrijk man, we waren heel erg op elkaar gesteld. Nog een andere oud-voorzitter 
van de JOVD, drs. Erwin Nypels, koos ook voor D66 en werd Kamerlid en, voor een 
korte tijd, minister. Maar de VVD putte de meeste jonge politici uit het JOVD-arsenaal: 
raadsleden, wethouders, burgemeesters, statenleden, gedeputeerden, Commissaris-
sen der Koningin, Tweede en Eerste Kamerleden, staatssecretarissen, ministers, le-
den van de Raad van State.

Die hele rij zegt dus ook iets over het belang van het bestaan en functioneren van een 
organisatie als de JOVD, als broedplaats voor het politiek nakomelingschap: heel be-
langrijk voor het functioneren van politiek en bestuur in ons land. Maar het mooiste 
van de JOVD was, is en blijft toch het plezier, het omgaan met elkaar en het proeven 
van de politiek. Geniet ervan en zorg ervoor dat die mooie club van ons nog vele ja-
ren zal bestaan, bloeien en begeesteren.

Hans Wiegel
Erevoorzitter
Landelijk voorzitter 1965 - 1966
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Hans Wiegel in zijn JOVD-tijd. 



 Putin en Medvedev
Een beetje gratuit is het wel. Een felicitatie van de Stichting Rottumerberaad  aan de 
JOVD. Het heeft iets weg van Medvedev die tegen Putin zegt: “Goed gedaan, jochie”. 
Iedereen weet natuurlijk precies hoe de verhoudingen liggen. De eerste kan nu een-
maal niet zonder de laatste. En zo is het natuurlijk ook tussen de tweeëntwintig-jarige 
stichting  en de nu alweer zestig-jarige jubilaris. Zonder JOVD geen Rottumerberaad. 
Daarentegen kan de JOVD natuurlijk uitstekend zonder een stichting voor oud-hoofd-
bestuursleden. Alhoewel…

Acht jaar bestuur Rottumerberaad. Sinds een week als voorzitter en daarvoor als pen-
ningmeester van het Rottumerberaad ben ik de JOVD blijven volgen. Acht jaar con-
tact met de JOVD en vooral met haar bestuur. Het gevoel van tinteling overheerst. Er 
is niet zo veel verschil  tussen de generaties JOVD-ers. Dat merkt het bestuur van de 
Stichting als we met de opvolgende generaties JOVD hoofdbestuurders om tafel zit-
ten. De meesten van ons merken het niet zo dat ze steeds ouder worden: omgekeerd 
ligt dat wat genuanceerder en dat laten ze ons voelen ook.

Dat neemt echter niet weg dat bij iedere ontmoeting de grappen over de tafel vliegen. 
Dat er hoofdbestuurders aftreden die meteen aangeven dat ze als wij iemand zoeken 
voor het bestuur, we toch vooral aan hen moeten denken. En dat de hoofdmoot van 
de avond toch altijd weer gaat over onze grote gemeenschappelijke deler: de passie 
voor het liberalisme, de passie voor de politiek. En uiteraard komt ook altijd even de 
politiek leider ter sprake, zeker als het een JOVD’er is en bestuursleden en adviseurs 
van de Stichting met hem in het hoofdbestuur hebben gezeten. En, wees gerust, nog 
altijd is er ruimte voor trivialiteiten (kamer 408 en andere verhalen),  maar dat be-
hoeft hier eigenlijk geen vermelding. Wie niet een klein beetje van roddelen houdt, 
is in de JOVD noch een leuk, noch een lang leven beschoren. 

Tijdens de afgelopen vijf jaar organiseerde de Stichting twee decenniumdiners. Bei-
de keren waren alle vigerende hoofdbestuurders  aanwezig.  Het “Dit willen we niet 
missen”, waarmee zij hun komst motiveerden is al een goede reden dit initiatief voort 
te zetten.  Sprekers op die geanimeerde avonden waren, u raadt het al,  de landelijk 
voorzitters. De een wat serieuzer dan de andere (een enkeling wil nog wel eens ge-
plaagd worden door politieke ambitie) maar altijd met gevoel voor relativering. We 
gaan graag door op dit mooie pad.

En daar zullen we het niet bij laten. De Stichting heeft de ambitie de komende vijf jaar 
debatten te organiseren en meer gestructureerd te netwerken. Natuurlijk blijven we 
ook borrelen. Daar beginnen we mee tijdens het lustrumcongres waar we het glas 
zullen heffen. Op de jarige JOVD en op de Stichting en op haar eeuwige verbonden-
heid! 

Nazdrovje en gefeliciteerd!

Ernst van Splunter
Voorzitter Stichting Rottumerberaad
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       Jonge liberalen, liberale jongeren  
Zestig jaar JOVD is zonder meer een felicitatie waard van de VVD. De VVD heeft al-
tijd een bijzondere relatie gehad met ‘haar’ jongerenorganisatie. Onafhankelijk, maar 
toch eigen. Luis in de pels en leverancier van politiek talent.

Het verheugt mij als landelijk voorzitter van de VVD een bijdrage te mogen leveren 
aan dit lustrumboek. Zelf ben ik jong politiek actief geworden en ik vind het van 
belang dat jongeren een bijdrage leveren aan de politiek. Zelf was ik actief in de li-
berale studentenbeweging en niet in de JOVD, maar dat zult u mij niet euvel duiden 
neem ik aan.

De leerschool die JOVD jongeren biedt voor een latere politieke of bestuurlijke func-
tie is essentieel. Met een mix van ernst en luim besturen en bestuurlijke problemen 
aanpakken is leuk en verstandig.

Het hoofdbestuur van de VVD heeft goede contacten met de JOVD en de samenwer-
king is goed. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren pittige discussies geweest. Elkaars 
onafhankelijke positie werd niet altijd evengoed begrepen. Maar dat is niet erg, zo-
lang we onze eigen positie in het politieke spectrum maar respecteren.

Zestig jaar jong, de vijfendertig jonge liberalen die op 26 februari 1949 in Pulchri in 
Den Haag, naar aanleiding van een oproep aan jongeren in Nederland in de media, 
aanwezig waren bij de oprichting van de JOVD konden dat toen niet vermoeden. Ik 
wens jullie succes met de volgende jaren.

Ivo Opstelten
Partijvoorzitter VVD
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 1949 - 2004 
In den beginne
In de Louis XV zaal in de Haagse Pulchri Studio verzamelden zich op zaterdag 26 februari 1949 
ongeveer 35 jonge liberalen. Het gezelschap besloot die dag een vereniging op te richten: de 
Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, kortweg de JOVD. Een commissie onder leiding 
van de heer Dettmeijer, ingesteld door het VVD-hoofdbestuur, was ruim een half jaar eerder aan 
de slag gegaan met de nodige voorbereidingen en hieruit onstond de enige liberale politieke 
jongerenorganisatie van Nederland. Tijdens de vergadering werd tevens het karakter van de 
JOVD bepaald: de vereniging moest vooral een studiegroep zijn die zich niet op het gebied van 
de praktische politiek zou begeven. Omdat de JOVD ook een jongerenorganisatie was, moest 
ook zeker het gezelligheidsaspect niet worden vergeten.  W.J. de Blaey mocht zich de voorzitter 
noemen van het eerste ‘voorlopige hoofdbestuur’ dat bestond negen mensen. Al in augustus 
1949 stapte deze eerste voorzitter op wegens een intern conflict. Jacques Linssen volgde hem op 
als voorzitter. Tijdens het eerste novembercongres werden de statuten aangenomen waarmee 
alle formaliteiten voor Koninklijke erkenning, welke toen verplicht was voor verenigingen, rond 
waren. Pas op 22 november 1952 werd door Koningin Juliana deze erkenning verleend.

Gedurende de oprichtingsvergadering zag ook het blad van de JOVD, Driemaster, het licht. Gert 
Stempher, eigenaar van een kleine drukkerij, deelde tijdens de rondvraag mede dat hij op ei-
gen kosten maandelijks een JOVD-periodiek wilde uitgeven. Aldus geschiedde en in juni 1949 
verscheen de eerste Driemaster in een oplage van 500 stuks. De drie masten waar de naam van 
het blad naar verwijst staan voor drie voormalige JOVD-beginselen, namelijk vrijheid, verant-
woordelijkheid en sociale gerechtigheid. Later zou verdraagzaamheid de plaats innemen van 
sociale gerechtigheid.

Het bekende logo van de JOVD was het resultaat van een prijsvraag die het hoofdbestuur in 
1949 had uitgeschreven. In 1952 werd het winnende logo bekend gemaakt. Helaas is tot op he-
den onduidelijk wie de winnaar en wat de prijs was. Het logo bestaat uit de Nederlandse leeuw, 
verdediger van onze vrijheid, welke geplaatst op de letter ‘V’ die in eerste instantie stond voor 
‘vrijheid’, maar later ook voor de andere grondbeginselen van de JOVD, namelijk ‘verantwoor-
delijkheid’ en ‘verdraagzaamheid’.  De leeuw houdt een stok vast waarop een hoed balanceert. 
De symbolische betekenis van de hoed als vrijheidssymbool stamde al uit de Griekse oudheid. 
In het oude Griekenland was de hoed namelijk een teken van de vrije man; de slaven liepen 
blootshoofd.
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Jacques Linssen, 
de tweede lande-
lijk voorzitter van 
de JOVD 
(1949 - 1951).

De jaren vijftig
Op 16 juni 1954 deed het JOVD hoofdbestuur een 
schriftelijkverzoek aan het hoofdbestuur van de 
VVD om een gesprek aan te gaan over de partij-
organisatie, de kandidaatstellingsprocedure en 
de maatschappelijke situatie. Dit was de eerste 
keer dat de JOVD zich openlijk met de interne 
aangelegenheden van de VVD bemoeide. De 
VVD ging hier pas in januari 1955 op in. De VVD 
liet weten een kritische houding van de JOVD op 
prijs te stellen, maar dat dit vooral binnenshuis 
geuit moest worden. De politieke discussie vond 
dan ook plaats in de huiskamer van VVD-Kamer-
lid Henk Korthals. 



           Een historische schets
Pieter Oud werd op 14 september 1957, de dag hij veertig jaar Tweede Kamerlid was, benoemd 
als de eerste erevoorzitter van de jonge liberalen.  Vrouwelijke JOVD-leden, gekleed in traditi-
onele klederdrachten uit de elf provincies, begeleidden Oud in een erehaag naar het podium 
waar hij gehuldigd werd onder aanbieding van een door de banketbakker gemaakte driemas-
ter. Tijdens de algemene vergadering in november werd het formele besluit genomen. Aan het 
einde van de jaren vijftig werd er een eerste discussie aangewakkerd over de onafhankelijkheid 
van de JOVD. Ondanks deze discussie stond het hoofdbestuur niets in de weg om een eerste ac-
tieve kandidatenlobby te voeren voor de komende verkiezingen van 1959.

Hoofdbestuursleden Huub Jacobse en Gab Dorsman zijn bij die verkiezingen kandidaat voor de 
Tweede Kamer. Er werd geen formeel besluit genomen, maar in het hoofdbestuur kwam men 
wel tot de conclusie dat het JOVD-hoofdbestuurderschap en het Kamerlidmaatschap onverenig-
bare functies zijn. Dat gold toen nog echter niet voor het gemeenteraadslidmaatschap. Een for-
mele regeling hiervoor werd pas in de loop van de jaren zeventig genomen.

De jaren zestig
In de jaren zestig discussieerde de JOVD relatief veel over democratie. De leden kregen een 
vragenlijst vanuit het hoofdbestuur en ook werd er een commissie belast met de discussie over 
de democratie ingesteld. In juni 1964 werd over dit onderwerp een resolutie aangenomen door 
de algemene vergadering. In deze resolutie werd ondermeer gepleit voor het afschaffen van de 
Eerste Kamer en de invoering van een partieel districtenstelsel en men had daarnaast de no-
dige kritiek op de monarchie. Deze resolutie leverde de JOVD veel publiciteit op en een aantal 
ideeën kwamen uiteindelijk in het partijprogramma van D66 terecht, doordat tot de oprichters 
van D66 enkele oud- JOVD’ers behoorden. 

Een opmerkelijke gebeurtenis in deze periode was de weigering van het Amsterdamse VVD-
raadslid Hans Gruijters om naar het huwelijk van prinses Beatrix en Claus von Amsberg te gaan. 
Hierop kreeg hij een berisping van het VVD hoofdbestuur, maar werd hij verdedigd door de 
JOVD. Landelijk voorzitter Hans Wiegel wees op Gruijters’ individuele keuzevrijheid. Gruijters 
verliet de VVD en kwam samen met een groep geestverwanten, waaronder enkele oud-JOVD’ers. 
Dit kan achteraf worden gezien als de oprichting van D66. In deze periode laait de discussie 
over de onafhankelijkheid ten opzichte van de VVD opnieuw op. 
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De huldiging van Pieter Oud 
als erevoorzitter, 1957.

Ferry Hoogendijk, 
later bekend als 
hoofdredacteur van 
Elsevier en LPF-
Kamerlid, zat in de 
periode 1955-1957 
in het hoofdbestuur 
van de JOVD.



 1949 - 2004           

Het hoofdbestuur kwam met een voorstel tot nauwere samenwerking met de VVD. Dit voorstel 
hield in dat de landelijk voorzitter en algemeen secretaris lid werden van de VVD en dat de top 
van de JOVD zou worden toegelaten tot de partijraad en -commissies van de VVD. Een viertal 
oud-landelijk voorzitters keurden dit voorstel echter af en het voorstel vond uiteindelijk geen 
doorgang. De JOVD zou zich voornamelijk richten op de VVD, maar bleef te allen tijde openstaan 
voor andere politieke organisaties.

De jaren zeventig
op het najaarscongres van 1970 stelde de JOVD het eerste politieke kernpuntenprogramma 
(PKP) vast. Veel standpunten wekken de suggestie van sympathie voor D66, maar landelijk voor-
zitter Dick Dees verzekerde bij zijn aantreden in 1969 de aandacht primair op de VVD te richten. 
Toen D66 na de verkiezingen in 1971 dreigde in te storten vond er toenadering plaats tussen 
de democraten en de JOVD. In 1973 ontmoetten zij elkaar voor het eerst in Hotel Des Indes in 
Den Haag. Dit was het begin van wat het Des Indes-beraad werd genoemd. Aanvankelijk werd 
er voornamelijk gepraat over herstel van de liberale eenheid in de Nederlandse politiek. Toen 
later ook de PvdA aanschoof bij de bijeenkomst werd coalitievorming al gauw het centrale on-
derwerp. De besprekingen hielden lange tijd aan en kunnen uiteindelijk worden gezien als de 
opmaat naar het eerste paarse kabinet in 1994. Dit was het eerste kabinet zonder confessionele 
partij en bestond uit de VVD, D66 en de PvdA.

In de jaren zeventig ging het niet goed met de JOVD. De vereniging kende een historisch laag le-
dental en naast organisatorische moeilijkheden verscheen ook Driemaster onregelmatig. Intern 
heerste er ook nog eens verdeeldheid over de sympathieën voor de VVD en D66. Het hoofdbe-
stuur besloot een HB-bulletin uit te geven om de communicatie met de afdelingen te verbeteren. 
Ook werd het PKP verder uitgewerkt, maar bleek uiteinder diplomatieker verwoord dan voor-
heen. Interessant is dat de JOVD in deze tijd contacten zoekt achter het IJzeren Gordijn en hierin 
werd ondersteund door de internationale organisaties waar ze  aangesloten was.

In 1974 vierde de JOVD haar vijfde lustrum en promoveerde voor de gelegenheid erelid Henk 
Korthals tot haar tweede erevoorzitter. Ook kregen de jonge liberalen hun eerste eigen secreta-
riaat in Den Haag en een secretariaatsmedewerkster.
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Erwin Nypels, met 
links van hem Hans 
Wiegel, in gesprek 
met  Pieter Oud.  
Achter Oud staat 
VVD’er Edzo Toxo-
peus, JOVD lustrum-
congres  1964.



       Een historische schets
Dit kon worden gerealiseerd dankzij de subsidieregeling van  het ministerie van CRM (Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk). Johan Remkes nam het voorzitterschap over van Ed Nijpels, 
die de eerste internationaal secretaris van de JOVD werd. Politieke jongerenorganisaties werden 
vanaf dat moment door de overheid financieel ondersteund ten behoeve van politiek vormings-
werk. Dit maakte het voor de JOVD mogelijk om meer te groeien. Deze groei zou doorzetten tot 
eind jaren tachtig, een periode waarin de vereniging weer een historisch hoog ledental kende. 
Tijdens het zesde lustrum in 1979 werd VVD’er Molly Geertsema, na het overlijden van Korthals 
enkele jaren eerder, benoemd tot derde erevoorzitter. Tijdens een speech roemde hij de brug-
functie die de JOVD vervulde tussen de liberale partijen en pleitte hij voor onafhankelijkheid 
van de JOVD die in zijn ogen een belangrijke kweekvijver voor VVD-politici was. 

De jaren tachtig
In de jaren tachtig verscheen het stuk ‘Liberalisme in Beweging’ ter tijdelijke vervanging van 
het PKP. Dit stuk zette de lijn van het PKP voort, maar hield de monarchie deze keer buiten schot. 
Driemaster leefde in deze tijd geen stabiel bestaan. Het formaat wisselde vaak en ook de op-
maak werd met iedere nieuwe hoofdredacteur weer veranderd. Voortaan werden op congressen 
de discussies op zaterdagen voorbereid in verschillende werkgroepen. Met het groeiend aantal 
leden en afdelingen kon iedereen op deze manier deelnemen aan de discussies. In november 
1982 zou er een tweede kaderblad bijkomen. In deze maand verscheen namelijk het eerste 
nummer van Liberté Egalité Fraternité (LEF) dat vergeleken met Driemaster een meer inhou-
delijke en filosofische grondslag had. Binnen de JOVD was de organisatorische discussie altijd 
erg populair. Het hoofdbestuur werd uitgebreid van acht naar veertien leden en ook werd er een 
districtsraad ingesteld. In 1984 kwam de samenwerkingsovereenkomst (SWO) met de VVD voor 
het eerst op de agenda. De JOVD werd in deze overeenkomst gezien als de enige echte liberale 
jongerenorganisatie van Nederland.  
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Van links naar rechts: Frank de Grave, Johan Remkes en Ed Nijpels in hun JOVD-tijd.



 1949 - 2004  
Na het van kracht worden van de SWO werd er aandacht besteed aan steden en gemeenten 
waar nog geen JOVD-afdeling actief was, de zogenaamde witte vlekken. In ditzelfde jaar sprak 
de JOVD zich, tijdens een verhitte discussie, uit voor plaatsing van raketten met de NAVO als 
geloofwaardige verdedigingsmacht. In 1985 verhuist de vereniging haar algemeen secretariaat 
van de politieke hoofdstad naar de hoofdstad Amsterdam . Ook werd dit jaar besloten om de 
hoofdredacteur voortaan onafhankelijk te laten benoemen door de algemene vergadering. Na 
lange tijd werd er ook weer een nieuwe resolutie, Demostaat, gelanceerd. Tegen de verwachtin-
gen in werd er daarin niet gesproken over de gekozen burgemeester, maar wel over een geko-
zen senaat en de uitbreiding naar tweehonderd Tweede Kamerzetels.

Vanaf 1986 werd de hoofdredacteur van Driemaster niet meer benoemd door het hoofdbestuur, 
maar door de algemene vergadering. De strijd op het eerste congres waar dit voor het eer-
ste gebeurde ging tussen Hans van Deden, voorgedragen door het hoofdbestuur, en de door 
de afdeling ’t Gooi voorgedragen Jort Kelder. Van Deden won, maar stelde Kelder wel aan als 
eindredacteur. In 1987 werd de stichting Rottumerberaad opgericht, als reünistenclub van oud-
hoofdbestuurders. De opmerkelijk naam was een erfenis van de ambitie om alle ‘witte vlekken’ 
in Nederland te vullen met JOVD-afdelingen. Rottumerplaat bleef als enige plek over in Neder-
land en werd ‘geschonken’ aan de oud-hoofdbestuurders.  Annette Nijs werd in 1987 de eerste 
vrouwelijk JOVD-voorzitter en in 1988 heeft de vereniging een nieuwe primeur. Mark Rutte werd 
de eerste landelijk voorzitter die van buiten het hoofdbestuur kwam. 

De jaren negentig
Zeer symbolisch in de jaren negentig waren de besprekingen die de JOVD voerde met de Jonge 
Democraten (D66) en Jonge Socialisten (PvdA) om tot een gezamenlijk regeerakkoord te komen, 
aangezien enkele jaren later het paarse kabinet tot stand kwam. Nadat dit akkoord bereikt was 
sprak oud-landelijk voorzitter en prominent D66’er Erwin Nypels tijdens het congres over dit 
akkoord.
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Bas Bakker, Mark Rutte en Jan van Zanen verkondigen de 
mening van de JOVD vanuit een oude eend,1989.

Jort Kelder, later  bekend 
geworden als hoofdredacteur 
van Quote in zijn JOVD-tijd, 
1988. 



       Een historische schets
Naast de politieke grenzen ging de JOVD ook over de geografische grenzen heen. Zo werd er 
in 1992 de afdeling Antwerpen opgericht. Datzelfde jaar werd het hoofdbestuur met één zetel 
ingekrompen en in 1994 vierde de JOVD alweer haar 45-jarig bestaan. In de tweede helft van 
de jaren negentig werd de discussie over de organisatiestructuur van de vereniging opnieuw 
gevoerd. Een commissie van tien ‘wijze heren’ werd aangesteld om, naar aanleiding van gesig-
naleerde problemen, de urgentie van een reorganisatie onder de loep te nemen. Als gevolg 
hiervan kwam er een reorganisatie op gang waarbij het hoofdbestuur werd verkleind en er 
meer werd gedecentraliseerd. Ook werd tot doel gesteld om meer politieke discussie en ex-
terne politieke invloed te hebben. In 1994 verhuisde de JOVD haar secretariaat wederom, maar 
keerde nu terug naar Den Haag waar de jonge liberalen dicht op de politiek konden zitten. Een 
jaar later, in 1995, riepen de jonge liberalen voor het eerst de ‘Liberaal van het jaar’ uit: toen-
malig VVD-minister Hans Dijkstal kreeg als eerste deze titel toebedeeld. Ciska Scheidel, die de 
geschiedenis inging als tweede vrouwelijke JOVD-voorzitter, kreeg bij haar aantreden meteen 
met een beruchte kwestie te maken. De hoofdrolspeler was de afdeling ’t Gooi die, na een pe-
riode van onbehoorlijk en extreem politiek gedrag, werd opgeheven. Onder voorzitter Robin 
Bremekamp werd het hoofdbestuur weer uitgebreid naar een totaal van negen bestuurders. Zijn 
bestuur ging ambitieus aan de slag met een andere ingrijpende reorganisatie. Zo werden de 
districten, na vele decennia, opgeheven en vervangen door de regio’s noord, midden en zuid. 
Ook werd bij de reorganisatie de samenwerking met de VVD op de meest ingrijpende wijze 
ooit gewijzigd. Vanwege de nieuwe subsidieregel, waarbij een politieke jongerenorganisatie 
niet meer door een fractie in de Tweede Kamer, maar door een politieke partij moest worden 
erkend, werd in 1999 een vernieuwde SWO tussen de JOVD en VVD aangenomen. De JOVD werd 
hiermee de officiële jongerenorganisatie van de VVD. Dit ging echt niet zonder slag of stoot en 
de discussie voorafgaand was dan ook heftig. Zo waren leden bang voor de uitverkoop van de 
JOVD. Uiteindelijk werd afgesproken dat de JOVD ondanks de organisatorische samenwerking 
met de VVD haar eigen politieke lijn kon blijven bepalen. Dat jaar vond de ‘Nacht van Wiegel’ 
plaats waarbij het voortbestaan van het paarse kabinet op het spel stond. Wiegel, die bij het 
50-jarig bestaan eerder dat jaar als vierde en eerste uit de JOVD afkomstige erevoorzitter werd 
gehuldigd, werd onvoorwaardelijk gesteund door de jonge liberalen.

De 21ste eeuw
In 2001 vond een bijzonder schouwspel plaats binnen de JOVD. Voor het eerst in haar historie kon 
de vereniging kiezen uit twee complete kandidaat-hoofdbesturen die werden aangevoerd door 
respectievelijk Rense Weide en Esther Tromp. Beide kandidaat-besturen voerden een intensieve 
campagne om zoveel mogelijk afdelingen voor zich te winnen. Uiteindelijk zouden Weide en 
zijn bestuur de meeste stemmen achter zich krijgen. Tijdens hetzelfde congres werd het nieuwe 
PKP voor de jaren 2002 tot 2006 vastgesteld. Het politieke klimaat in Nederland veranderde 
onomkeerbaar met de politieke moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh die hun meningen 
met de dood moesten bekopen. Financieel ging het de JOVD niet voor de wind. Met het vermin-
derde aantal Kamerzetels voor de VVD kregen de jonge liberalen minder subsidie en moesten 
om die reden onder andere afscheid nemen van de secretariaatsmedewerkster. Ook hielden 
diverse landelijk penningmeesters de boekhouding niet goed bij waardoor er een financiële 
chaos dreigde te ontstaan. In 2003 bracht landelijk voorzitter De Lange met de eventuele fusie 
tussen de VVD en D66 een bekend thema ter sprake en werden er wederom op organisatorisch 
vlak enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Zo werd de internationaal secretaris weer on-
derdeel van het hoofdbestuur en werden de regio’s, na slechts enkele jaren te hebben bestaan, 
afgeschaft. Met deze laatste wijziging was de bestuurlijke tussenlaag binnen de JOVD definitief 
verdwenen. Onder het motto ‘Route 55’ ging de vereniging het lustrumjaar 2004 in… 
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 De fameuze lustra van de JOVD
Lustra van de JOVD lijken op goede wijnjaren. Ze leveren onvergetelijke momenten 
op en ze smaken naar meer. Zelf bewaar ik de beste herinneringen aan de JOVD-
lustra van 1964, 1969 en 1999.

In 1964 werd het derde lustrum gevierd in Krasnapolsky in Amsterdam. Het was als 
twintigjarige mijn eerste kennismaking met de landelijke JOVD. Illustere VVD-politici 
als Pieter Oud en Haya van Someren waren prominent aanwezig. Hans Wiegel - uw 
erevoorzitter - was er ook; toen nog als talentrijk JOVD-er. Ik besloot definitief JOVD-
lid te worden en werd actief in de afdeling Breda (die wederom floreert!).

In 1969 was er een lustrumcongres in Emmen: achteraf gezien een historisch congres. 
Aan de orde was een bestuursvoorstel om een formele verbintenis tussen JOVD en 
VVD aan te gaan. Aan de vooravond van de vergadering was er een feestelijk fo-
rum van vele oud-voorzitters van de JOVD. Een slimme afgevaardigde uit Amsterdam 
stelde het forum de vraag of met het betreffende voorstel de JOVD haar onafhanke-
lijkheid niet verkwanselde. Alle oud-voorzitters beaamden dat en het voorstel van 
een verbintenis tussen JOVD en VVD haalde het de volgende dag dus niet. Ook mijn 
verkiezing als nieuwe landelijk voorzitter stond hiermee op het spel; ik was immers 
als vice-voorzitter politiek medeverantwoordelijk voor het voorstel. De toverformule 
die ik toe bedacht, deed wonderen: “De JOVD is en blijft een onafhankelijke politieke 
jongerenorganisatie, die zich in haar contacten vooral richt op de VVD zonder dat dit 
contacten met andere politieke en maatschappelijke organisaties uitsluit.” Toen mocht 
ik landelijk voorzitter worden en kon in de periode 1969 – 1971 samen met een fan-
tastisch hoofdbestuur werken aan het allereerste Politiek Kernpunten Programma.

Bij het tiende lustrum in 1999 in Den Haag werd ik door landelijk voorzitter Robin 
Bremekamp geïnstalleerd als erelid van de JOVD. Dit was voor mijzelf een emotionele 
gebeurtenis omdat ik, politiek gezien, ben geboren en getogen in de JOVD. Als pro-
fessioneel politicus heb ik vijfendertig jaar lang (1972 – 2007) via de VVD het libera-
lisme mogen dienen. De basis daarvan is gelegd in de JOVD-periode. Daarin heb ik 
geleerd de liberale beginselen toe te passen, te debatteren, te argumenteren en ook 
nederlagen te accepteren. 

En nu, bij het twaalfde lustrum, wil ik de JOVD van harte complimenteren met de 
geweldige bijdrage aan het liberalisme. Die functie moet gekoesterd en vooral ge-
continueerd worden. Maar dat is een vitale, ervaren zestig-jarige JOVD vast en zeker 
toevertrouwd.

Dick Dees
Erelid
Landelijk voorzitter 1969 - 1971
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Dick Dees in zijn JOVD-tijd. 



           Vallen en opstaan 
Ten tijde van het vijfenvijftig-jarig bestaan van de JOVD in 2004 verkeerde de vereniging in 
zwaar vaarwater. In de maand voorafgaande aan de lustrumviering verloor de vereniging haar 
voltallig dagelijkse bestuur. Na een veelbelovende kandidaatsperiode werden al in januari 
scheuren zichtbaar binnen het bestuur. Allereerst stapte vice-voorzitter Jeroen Stutterheim op 
nadat hij het vertrouwen van de overige dagelijks bestuursleden verloren had. Niet lang hierna 
was het de landelijk voorzitter, Paul van As, die niet langer kon rekenen op het vertrouwen van 
zijn hoofdbestuur en besloot tot aftreden. Tijdens de buitengewone algemene vergadering die  
twee dagen later volgde op 1 februari en plaatsvond in zalencentrum Florin in Utrecht, was die-
zelfde algemene vergadering bijzonder eensgezind en scherp in haar oordeel. Met een motie 
van wantrouwen stuurde zij algemeen secretaris Bob van der Graaf en landelijk penningmees-
ter Simon Setz uit het hoofdbestuur. Na het wegsturen van Van der Graaf en Setz beraadden de 
overige Hoofdbestuurders zich op hun positie, maar na een schorsing werd duidelijk dat de 
overgebleven bestuurders door zouden gaan om de crisis niet nog groter te maken. De gebeur-
tenissen besloegen slechts een periode van anderhalve maand. Deze zaken overschaduwden 
successen zoals de media-aandacht die de vereniging in december kreeg naar aanleiding van 
een opinieartikel in De Volkskrant dat zich scherp uitsprak tegen de plannen van de VVD Rot-
terdam om kansarmen te weren en verplicht te spreiden.  Nog meer aandacht was er in januari 
toen minister De Geus van Sociale Zaken de prijs van ‘Liberaal van het Jaar’ weigerde. De CDA 
politicus kreeg deze prijs vanwege zijn, in de ogen van de JOVD, liberaal gekleurde hervormin-
gen in de sociale zekerheid.  

Het was echter wel zaak voor de resterende leden van het hoofdbestuur om snel aan de slag te 
gaan met het waarnemen van de taken van hun weggevallen collega’s en het besturen van de 
JOVD. Om hen hierin te begeleiden en te ondersteunen werd oud-landelijk penningmeester 
Egbert Adrichem benoemd tot landelijk voorzitter ad interim. Als gerespecteerd oud-hoofdbe-
stuurder werd hem de taak toebedeeld om het gehalveerde hoofdbestuur door alle taken heen 
te loodsen tot de jaarlijkse algemene vergadering in mei en daar te zorgen voor een nieuw en 
voltallig dagelijks bestuur. In deze taak werd hij bijgestaan door de nieuw in het leven geroe-
pen commissie van bijstand die bestond uit oud-landelijk voorzitters Jeroen de Veth en Ferdi de 
Lange.  . Van de overgebleven algemeen bestuursleden namen Hans de Backer de functie van 
algemeen secretaris, Paul Laane de functie van landelijk penningmeester en Wilfred Chrispijn 
de functie van vice-voorzitter waar.

Tijdens dezelfde buitengewone algemene vergadering werden ook tal van andere zaken be-
sproken. Zo werd het Europlan vastgesteld en ook het visiestuk over het internet van de ver-
eniging behandeld. Tevens stond de vaststelling van de nieuwe model afdelingsstatuten op de 
agenda en tot slot werden, met het oog op het komende lustrumcongres, een erelid en drie leden 
van verdienste benoemd. Oud- landelijk voorzitter en voormalig minister van defensie namens 
de VVD Frank de Grave werd benoemd tot erelid. Oud-landelijk voorzitters Ciska Scheidel en 
Robin Bremekamp werden benoemd tot lid verdienste en ook oud-algemeen bestuurslid in het 
hoofdbestuur Chris Jetten kreeg deze eretitel toebedeeld. Het eerdergenoemde Europlan, met 
als ondertitel ‘vrijheid op stabiliteit’, was opgesteld door het politiek commissariaat en alge-
meen bestuurslid politiek en voorlichting Hans de Backer. Tevens was internationaal secretaris 
Godart van Gendt, vanwege het internationale karakter van het plan, betrokken als auditor. Met 
het oog op de Europese verkiezingen die in juni van dat jaar zouden plaatsvinden wilde de 
jonge liberalen zich met het plan duidelijk profileren. Bij de behandeling van het visiestuk over 
het internet van de vereniging wordt door het hoofdbestuur ingegaan op de stand van zaken en 
haar ambities. De commissie internet en automatisering, met de veelzeggende afkorting CIA, 
was inmiddels opgeheven en verruild voor de internetcommissie. 
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 2004
Uiteindelijk werd de website grondig vernieuwd en werd daarmee tevens afscheid genomen 
van de ‘enjoy your freedom’ promotielijn. De oude kleurencombinatie wit-blauw kwam terug, en 
het geel werd voorgoed geschrapt. Naast een andere website vond er ook een grondige verbou-
wing van het algemeen secretariaat plaats. 

In het weekend van 28 en 29 februari vond in Woudschoten in Zeist het lustrumcongres plaats 
ter gelegenheid van het elfde lustrum van de JOVD. Midden in alle bestuurlijke tumult die de 
vereniging op dat moment kende was het congres een welkome afwisseling en lichtpunt. Ter ge-
legenheid hiervan bracht de lustrumcommissie, naast een lustrumboek, een bijbehorend spel 
uit. Dit spel bestond uit een heus spelbord en dobbelsteen in een mooie doos en werd gespon-
sord door de bekende spellenfabrikant ‘999 Games’. Het lustrumcongres werd geopend door 
Jan Mulder, Europarlementariër voor de VVD en werd gepresenteerd als een thematische reis 
door de historie van de JOVD. Tijdens het congres werden er pittige discussies gevoerd over 
onder meer religie, monarchie en medische ethiek. Erelid en oud-landelijk voorzitter Erwin Ny-
pels sprak over de verhouding van de JOVD ten opzichte van Paars, het samenwerkingsverband 
tussen VVD, D66 en de PvdA. Dit was een onderwerp dat hem aan het hart ging: hij was name-
lijk betrokken bij de oprichting van D66. Tijdens het avondprogramma werd onder leiding van 
oud-hoofdbestuurders Mark Rutte en Jort Kelder een Europees forumdebat gehouden. Naast 
voormalig landelijk voorzitter Herman Vermeer deed ook erevoorzitter Hans Wiegel mee aan 
dit debat. Tevens was op de zondag een sessie waarbij alle grappige moties van de voorgaande 
jaren aan bod kwamen. Het lustrumcongres leverde de JOVD de nodige media-aandacht op. Zo 
wijdde de Volkskrant een paginagroot artikel voorzien van grote foto aan het congres van de 
jonge liberalen. Het artikel kopte ‘JOVD is al blij als vrouwen zich als lid melden’ en werd on-
dersteund door de foto waarop een rij JOVD’ers, waaronder twee vrouwelijke leden, zittend op 
krukken was te zien. Ook erevoorzitter Wiegel wist als vanouds de media te halen door het debat 
over de koers van de VVD als verspilde moeite af te schilderen. VVD-staatssecretaris Schultz 
pleitte eind januari voor een fusie tussen VVD, PvdA en D66. Wiegel zag dit absoluut niet zitten 
en liet nog eens blijken dat een fusie met D66 zou neerkomen op een overname van deze partij 
en dat hij betwijfelde of er wel iets over te nemen viel.

Nadat het hoofdbestuur zichzelf anderhalve maand in een gehalveerde samenstelling staan-
de had weten te houden werd zij op 18 maart met twee nieuwe bestuurders uitgebreid. David 
Vermorken, voormalig secretaris van de afdeling Hart van Brabant en Amsterdammer Wilmer 
Smeenk zouden respectievelijk de taken van algemeen secretaris en landelijk penningmeester 
op ad interim basis op zich nemen. Delftenaar Wouter Oosterveld werd benoemd tot vice-voor-
zitter ad interim. In deze periode werd ook besloten om Paul Laane, als algemeen bestuurslid op 
dat moment met de portefeuille organisatie, voor te dragen als de kandidaat-landelijk voorzitter. 
Van 3 april tot de jaarlijkse algemene vergadering van 23 mei nam Laane de functie van lande-
lijk voorzitter waar. In die periode reageerde de JOVD verheugd op het feit dat kersvers erelid 
Frank de Grave, die de Tweede Kamer verruilde voor de Nederlandse Zorgautoriteit, werd op-
gevolgd door JOVD’er Eske van Egerschot. Op de jaarlijkse algemene vergadering, naar goed 
gebruik wederom in Utrecht, maar nu in de Kargadoor, werden de ad interim aangestelde hoofd-
bestuurders verkozen. Paul Laane, die zijn actieve lidmaatschap begon in de afdeling Delfland, 
werd verkozen tot landelijk voorzitter. Verder werd er een nieuw financieel protocol en een her-
begroting vastgesteld waarover de nodige discussie was. Wel was opvallend dat de  niet al te 
ruim verkozen Smeenk niet bekend was bij zijn eigen afdeling, namelijk Amsterdam e.o. Verder 
kreeg hoofdredacteur Benjamin Derksen enige kritiek te verduren vanwege zijn invulling van 
Driemaster. Enige discussie was er ook toen Laurens Heinen, voorzitter van de afdeling Gronin-
gen, bij een verlate aankomst, met behulp van een ordevoorstel ervoor zorgde dat het agenda-
punt waarbij de discussie met het hoofdbestuur centraal stond heropend werd. 
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           Vallen en opstaan
Hoewel de mening was dat laatkomers niet beloond moesten worden, vond de meerderheid van 
de vergadering dat een open discussie met het hoofdbestuur te allen tijde gevoerd diende kun-
nen te worden. 

Omstreeks de verkiezingen voor het Europees parlement die op 10 juni werden gehouden voer-
de de JOVD, getooid met het eerder genoemde Europlan, haar eigen campagne los van de VVD. 
Vanaf het eind van de maand mei tot aan de verkiezingen voerden de  jonge liberalen deze 
campagne onder de leus ‘Laat de liberale leeuw brullen in bureaucratisch Brussel’. Bijeenkom-
sten van verschillende politieke organisaties werden bezocht en er werd geflyerd in ondermeer 
Eindhoven, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Om de aandacht op een ludieke ma-
nier op de campagne te vestigen en de liberale leeuw uit de leus uit te beelden hesen verschil-
lende JOVD’ers, waaronder vaak algemeen bestuurslid Hans de Backer, zich in een leeuwenpak 
met blauw JOVD t-shirt tijdens het flyeren. Er waren diverse landelijke politieke projectgroepen 
actief, waaronder ook die met het befaamde thema Demostaat. Ook werd een projectgroep in-
gesteld genaamd ‘sociaal gezicht’ met als doel op een liberale en vernieuwende manier een 
stelsel te ontwerpen waarbinnen de term niet-werkenden een andere uitleg kreeg. 

Op 1 mei, Dag van de Arbeid, presenteerde de projectgroep haar ideeën met een flyeractie en 
speech van landelijk voorzitter Laane op De Dam en in het Vondelpark in Amsterdam. Uitein-
delijk werd tijdens het junicongres de notitie van de projectgroep ook officieel aangenomen. 
De projectgroep Midden Oosten heeft een bezoek gebracht aan de Israëlische ambassade in 
Den Haag en tijdens het junicongres een discussie georganiseerd met zowel vertegenwoordi-
gers van de Palestijnse als Israëlische zaak. Op het novembercongres werd een notitie van de 
projectgroep aangenomen. Verder waren er landelijke politieke projectgroepen actief op het 
gebied van belastingen, integratie en ruimtelijke ontwikkeling alsmede een werkgroep die het 
Nederlandse EU-voorzitterschap kritisch volgde. Nieuw was het zogeheten decentraal-politiek 
commissariaat waarbij afdelingen, met directe ondersteuning van het desbetreffende politiek 
commissariaat, een discussie over een bepaald onderwerp konden starten. Dit resulteerde in 
juli 2004 in een notitie van de afdeling Utrecht over Ontwikkelingssamenwerking.
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 2004 
Op 2 en 3 juli werd een politiek congres georganiseerd. De belangrijkste onderwerpen waar-
over werd gesproken en waarover notities werden behandeld waren veiligheid, ontwikkelings-
samenwerking en individuele verbondenheid. Tevens werd er in werkgroepen gesproken over 
het Midden-Oosten, mobiliteit, emancipatie en voedselveiligheid. Ondanks dat het in de zomer-
periode, waarin de Tweede Kamer zomerreces had, moeilijk was om politieke sprekers te rege-
len was waren er toch diverse politici aanwezig. Zo vond er in de avond een onder leiding van 
oud-landelijk voorzitter Ferdi de Lange een discussie plaats tussen VVD Tweede Kamerlid Hans 
van Baalen en Jasper van Dijk, toen medewerker van de SP in het Europees Parlement.

Na een paar maanden van relatieve rust traden tussentijds weer twee hooggeplaatste JOVD’ers 
af. Hoofdredacteur Benjamin Derksen besloot op 5 juli af te treden. De reden was hij dat zijn baan 
in het Europees Parlement voor Jan Mulder (VVD) naar zijn mening niet meer kon combineren 
met zijn functie en onafhankelijke positie als hoofdredacteur. Voormalig vice-voorzitter organi-
satie Ilona van Haarst werd door het hoofdbestuur ad interim benoemd als opvolger van Derk-
sen tot aan de algemene vergadering. Wegens persoonlijke omstandigheden trad landelijk pen-
ningmeester Wilmer Smeenk in september vroegtijdig af, waarbij hij de financiële administratie 
met een flinke achterstand achterliet.  Hans de Backer werd tot aan de algemene vergadering in 
november benoemd tot waarnemend penningmeester van het hoofdbestuur in een poging als-
nog order op zaken te stellen. Dit bleek geen gemakkelijke opgave. Zo had de vereniging in de 
jaren 2002 en 2003 een verlies gedraaid van maar liefst €50.000,-, waardoor de JOVD eind 2004 
geen liquiditeit meer had en een speciaal krediet bij de bank moest aanvragen.

Toevalligerwijs vond het tweede introweekend voor nieuwe leden dat jaar plaats in Amsterdam 
op 2 oktober, waar die dag massale protesten van de vakbonden plaatsvonden tegen het ka-
binetsbeleid. Met moeite moesten de kersverse JOVD zich tussen maar liefst 250.000 demon-
stranten manoeuvreren, maar uiteindelijk wist iedereen de locatie van het introweekend, het 
Stayokay bij het Vondelpark, te bereiken. Op 9 oktober vond de liberale jongerendag plaats, die 
georganiseerd was met de lokale VVD-afdeling in Haarlem. De dag moest duidelijk maken waar 
het liberalisme voor stond en in dat kader gingen liberale kopstukken in debat met hun poli-
tieke opponenten, zoals Gerrit Zalm met Kees Vendrik (Groen Links). Andere liberale kopstuk-
ken die het liberalisme verdedigden waren Frank de Grave, Geert Dales, Uri Rosenthal, Docters 
van Leeuwen, Mark Rutte en Jozias van Aartsen. De promotie met o.a. advertenties in het gratis 
dagblad Spits! zorgden voor een opkomst van ruim vierhonderd bezoekers gedurende de dag. 

In 2004 ondernam de JOVD veel op internationaal gebied. Zo was de JOVD, onder aanvoering 
van internationaal secretaris Godart van Gendt, op bijna ieder evenement van IFLRY en LYMEC 
vertegenwoordigd. Van Gendt stelde leden van het internationaal secretariaat aan en vergrootte 
het internationale netwerk van de vereniging aanzienlijk. Ook kregen de jonge liberalen van de 
Amerikaanse ambassade de mogelijkheid om Van Gendt als afgevaardigde te sturen naar de 
Democratische primaries in de Verenigde Staten. Daarnaast werd de JOVD, tezamen met andere 
politieke jongerenorganisaties, door het CIDI uitgenodigd om in Israel het conflict tussen de 
Palestijnen en Israel terplekke uit te diepen. Godart van Gendt en Klaas-Jeroen Terwal, politiek 
commissaris voor buitenlandse zaken, Europa en defensie, gingen op deze uitnodiging in. Een 
van de internationale hoogtepunten voor de JOVD was toch wel de Eurotour naar Estland waar-
aan bijna dertig JOVD’ers deelnamen. Het betrof een uitwisseling met liberalen uit Estland en 
Litouwen. Het was een nieuwe ervaring voor de JOVD en had als doel een zo groot mogelijke 
groep jongeren te interesseren voor het internationaal liberalisme. 
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           Vallen en opstaan

Op 2 november vond tijdens de Amerikaanse verkiezingsnacht een grootscheepse activiteit 
plaats waar in totaal circa vierhonderdvijftig jongeren van JOVD, CDJA, JD en externen de uitsla-
gen op de voet volgden. De voorzitters van de aanwezige politieke jongeren organisaties hiel-
den ieder een speech en ook was er een verkiezingsfeest tot in de vroege uurtjes. Uiteindelijk 
kreeg de republikein Bush jr. een volgende termijn in het Witte Huis.

Tijdens het najaarscongres dat gehouden werd in het weekend van 20 en 21 november in Leus-
den vond ook de voorbereidende algemene vergadering plaats. Bij het vaststellen van de mo-
ties en notities die behandeld waren op het junicongres heeft oud-algemeen secretaris Gert-Jan 
Jense groot bezwaar tegen het aannemen van de notitie ‘veiligheid versus privacy’. Jense was 
van mening dat de notitie verregaande uitspraken bevatte en betwijfelde of de JOVD zich hierin 
thuis zou voelen. Ook vond hij het onderwerp te groot voor de notitie. Uiteindelijk kwam er een 
stemming aan te pas en pas na een tweede stemming zonder onthouding werd de notitie ternau-
wernood aangenomen. Het congres stond in het teken van China en daarom werd ook een hotel 
uitgezocht dat zoveel mogelijk Chinese sfeer ademde. Tijdens de lunch werden er loempia’s ge-
serveerd en tijdens het diner kon er tevens met Chinese eetstokjes worden gegeten. Ook inhou-
delijk werd er op het thema ingegaan. Zo werd er tijdens werkgroepen ondermeer gesproken 
over de integratie van Chinezen in Nederland en sprak ’s avonds de Chinese ambassadrice Xue 
Hanqin over China en de Europese Unie.

Het hoogtepunt was, net zoals bij iedere voorbereidende algemene vergadering, de verkiezing 
van het nieuwe hoofdbestuur. Ten opzichte van de voorlopige agenda waren op de definitieve 
agenda voor de vergadering een aantal belangrijke zaken gewijzigd. Paul Laane, oorspronkelijk 
kandidaat om door te gaan als landelijk voorzitter, deed een stapje terug en werd gekandideerd 
voor de functie van vice-voorzitter, terwijl Eindhovenaar Hans de Backer werd gekandideerd 
voor het landelijk voorzitterschap. Kandidaat- bestuursleden Martijn de Kleermaeker en Wou-
ter Oosterveld trokken zich terug. Tijdens de vergadering deden de grootste problemen zich 
voor bij Boris van Arnhem, afkomstig uit de afdeling ’s-Hertogenbosch, kandidaat-algemeen 
bestuurslid met de portefeuille politiek en voorlichting. Dieptepunt tijdens de discussie was dat 
Van Arnhem tijdens een vragenronde onwel werd en ten val kwam, waarna hij behandeld moest 
worden in een nabijgelegen ziekenhuis. Hans de Backer werd verkozen tot landelijk voorzitter. 
David Vermorken werd herkozen als algemeen secretaris en de functie van landelijk penning-
meester, waarvoor met hoofdbestuur met moeite een kandidaat kon vinden, kwam in handen 
van oud-voorzitter van de afdeling Groningen Laurens Heinen. Paul Laane werd verkozen tot 
vice-voorzitter. Lenneke van Mameren, Tineke Prins, Godart van Gendt en Boris van Arnhem uit 
respectievelijk Groningen, Zwolle, Delft en Den Bosch werden verkozen tot algemeen bestuurs-
leden. Voor de verkiezing van Van Arnhem waren twee herstemmingen nodig, maar uiteindelijk 
genoot hij het vertrouwen van de meerderheid van de vergadering. Ilona van Haarst, die al eer-
der de weggevallen Benjamin Derksen als hoofdredacteur verving, werd verkozen tot hoofdre-
dacteur van Driemaster.

Tevens werd ook een organisatorische wijziging aangekondigd door het hoofdbestuur. Met het 
wegvallen van de regio’s, en daarvoor de districten, was de bestuurlijke tussenlaag binnen de 
vereniging verdwenen. Om toch te zorgen voor een verband tussen afdelingen uit dezelfde om-
geving werden de regionale kadercontacten (RKC’s) geïntroduceerd. Het hoofdbestuur was van 
mening dat het,  gezien de grootte van het actieve kader, niet realistisch was om in iedere ge-
meente een afdeling op te richten. De RKC’s moesten, elk onder voorzitterschap van een hoofd-
bestuurder, juist voorzien in een bepaalde regionale spreiding. Wat betreft nieuwe afdelingen 
zijn er in 2004 twee afdelingen heropgericht, namelijk Den Haag e.o. en Leeuwarden. 
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 2005 
Het jaar 2005 zou, na een turbulent jaar, voor de JOVD weer een jaar vol politiek worden. Ook 
zou de vereniging in relatief rustig vaarwater komen, vooral in vergelijking met de vele wisse-
lende bestuurders in het jaar daarvoor. Landelijk voorzitter Hans de Backer stond bekend om 
zijn enthousiasme en energie en het beleidsplan van zijn hoofdbestuur had met de titel ‘We have 
a dream’ de nodige ambitie. Het inleidende woord van dat beleidsplan ging nader in op deze 
droom. Die droom bestond uit een liberale samenleving ‘waarin mensen vrij zijn, maar wel hun 
verantwoordelijkheden nemen’ en een land waarin ‘iedereen zijn ideeën durft te schreeuwen, 
ongeacht zijn/haar geslacht, geloof, geaardheid of afkomst’. Het bestuur De Backer maakte er 
geen geheim van dat zij samen met alle JOVD’ers Nederland volledig blauw, de kleur van het 
liberalisme, wilde kleuren. Ook werd er dit jaar werk gemaakt van de RKC’s die bij het aantre-
den van het nieuwe hoofdbestuur waren aangekondigd. Er werden RKC’s opgericht in Noord-
Nederland, Midden- en Oost-Nederland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg.

Tijdens de nieuwjaarsborrel op het algemeen secretariaat werd traditioneel de Liberaal van 
het Jaar uitgeroepen. Deze prijs kende de JOVD ieder jaar toe aan een persoon in binnen- of 
buitenland die een liberale voorbeeldfunctie vervult. Dit jaar viel de eer te beurt aan Sybilla 
Dekker, minister van VROM namens de VVD. Hiermee werd ze door de JOVD beloond voor haar 
inspanningen bij de ontwikkeling van een liberale toekomstvisie op beleidsterreinen als wonen 
en ruimte. Dekker schiep in haar beleid de ruimte voor burgers, overheden, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties om mee te doen en te participeren bij de inrichting van haar beleid. 

Ook de vele gebeurtenissen omtrent het VVD-Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali lieten de jonge 
liberalen niet koud. Zo bracht de JOVD in januari een persbericht uit om de eerder, vanwege drei-
gementen uit islamitische hoek, ondergedoken politica terug te verwelkomen in het parlement. 
De JOVD waarschuwde in dit persbericht voor een situatie waarin je alleen nog maar voor of 
tegen Hirsi Ali kon zijn waardoor het voor haar in de toch al polariserende samenleving moeilijk 
zou zijn om vooruitgang te boeken op vraagstukken als emancipatie of integratie. Nog diezelfde 
maand kwam de JOVD in verzet tegen het Actief Donor Registratiesysteem wat volgens de jonge 
liberalen het zelfbeschikkingsrecht van het individu flink aantast. Landelijk voorzitter De Backer 
stelde dat met ‘deze maatregel het lichaam na overlijden de staat toekomt’. De JOVD maakte zich 
vooral zorgen dat het individu vanwege fouten, slordigheden of vergeetachtigheid tegen zijn wil 
in tot donor kon worden en pleitten dan ook voor investering in betere voorlichting. 

Halverwege februari organiseerde de JOVD een studiereis naar Istanbul om daar met jongeren 
van gedachten te wisselen over de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Deze 
eventuele toetreding was controversieel, maar de jonge liberalen hanteerden al sinds 2004 de 
mening geen principiële bezwaren te hebben. Eind februari begonnen de jonge liberalen een 
ludieke actie tegen de opposanten van de plannen voor huurliberalisatie van minister Dekker 
van VROM. Deze tegenstanders werden er van beschuldigd zelf asociaal te zijn, iets wat deze 
mensen de minister verweten, door middels scheef wonen jongeren, studenten en starters op 
de woningmarkt tegen te werken. De JOVD steunde het beleid van de minister, waarv   oor zij 
eerder werd uitgeroepen tot ‘Liberaal van het Jaar’, en was van mening dat haar beleid de Ne-
derlandse huurprijzen meer in overeenstemming zou brengen met die in andere West-Europese 
landen. De JOVD besloot tot ‘guerillamarketing’ door in De Pijp in Amsterdam flyers te versprei-
den met daarop het portret en bekentenis van de voorzitter van de Amsterdamse Huurdersver-
eniging De Pijp. Deze vereniging had eerder dezelfde tactiek toegepast met het portret en een 
boodschap van minister Dekker welke nu dus werd geparodieerd. In een persbericht laat de 
landelijk voorzitter De Backer weten hoe hoog het de jonge liberalen zit door de scheefwoners 
als ‘woonterroristen’ aan te duiden.
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         We have a dream
In maart begon een grootscheepse actie die de JOVD veel media-aandacht zou opleveren. In 
die maand gaf de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk namelijk het 
startsein voor de kebabwedstrijd. De jonge liberalen hadden deze wedstrijd opgezet toen zij 
tijdens een studiereis naar Istanbul constateerden eigenlijk relatief weinig contact te hebben 
met Turkse jongeren in Nederland. Samen kebab eten werd als een manier om meer contact en 
wederzijds begrip te krijgen, vooral ook al een reactie op de vele debatten die op dat moment 
werden gevoerd over integratie van minderheden. Nederlandse en Turkse jongeren volgden 
eerst een heuse cursus voor het beoordelen van kebab en gingen vervolgens de proef op de 
som nemen bij kebabrestaurants in hun eigen regio. Om de organisatie soepel te laten verlopen 
werden diverse regiocoördinatoren benoemd, aangestuurd door landelijk coördinator Jan van 
Run. De actie liep tot en met juni en kreeg in de tussentijd vele mediamomenten waaronder het 
optreden van voorzitter De Backer bij ‘Vara Live’. Op 21 juni vond de afsluiting van de inmiddels 
fameuze kebabwedstrijd plaats in Amsterdam waar de JOVD voor de gelegenheid haar eigen 
terras had midden op de Dam. 

Even kwam in maart de traditionele wisselwerking met D66 weer om de hoek kijken. De JOVD 
was teleurgesteld in de prestaties van miniser De Graaf van D66 en stelde dat die partij haar 
bestaansrecht had verloren en daarmee de beste tijd had gehad. Toch waren de jonge liberalen 
wel blij dat de leden van D66 zich op haar partijcongres uitspraken voor een blijvende deelname 
aan het kabinet Balkenende, ondanks de tegenwerking die D66 ondervond op het gebied van 
bestuurlijke vernieuwing. Internationaal secretaris Godart van Gendt was aanwezig op het des-
betreffende D66-partijcongres en pleitte direct na de openingswoorden van prominent D66’er 
Jan Terlouw voor de bundeling van de liberale krachten in Nederland. Wellicht was het toeval, 
maar uiteindelijk was het congres Van Gendt ,en daarmee de JOVD, gunstig gezind. 
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 2005 
Ook het algemeen secretariaat maakte een belangrijke verandering door. Na circa twee jaar 
van afwezigheid werd de secretariaatsmedewerkster in ere hersteld. Sindsdien werd Ketoula 
van Gaalen-Linder een belangrijke kracht op het secretariaat voor komende algemeen secre-
tarissen. De medewerkster zou de algemeen secretaris op uitzendbasis een dag per week bij-
staan in zijn administratieve werk. Dit was een groot verschil met de jaren negentig, waarin de 
medewerkster dagelijks op het secretariaat te vinden was en zelfs mee ging naar congressen 
voor de administratie en notulen. Financieel was dit echter de optie die voor de JOVD het best 
te realiseren leek. Later in het jaar zou er ook op financieel vlak een belangrijke verandering 
plaatsvinden. Zo schakelde de landelijk penningmeester over op een ander boekhoudkundig 
programma, namelijk Exact. In de tussentijd had de JOVD tezamen met haar collega politieke 
jongerenorganisaties het zogenaamde ‘Papendalakkoord’ gesloten. Op het Nationaal Sportcen-
trum Papendal kwamen de politieke jongeren met NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra overeen 
om de sportmogelijkheden voor jongeren te verbeteren. In de ogen van de jongeren was dit 
een belangrijk punt, omdat de praktijk en wetenschap inmiddels hadden uitgewezen dat sport 
een positieve invloed had op de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van jongeren. Op in-
ternationaal vlak bleef de JOVD in 2005 ook zeker niet stilzitten, met als hoogtepunt de maand 
april, waarin de JOVD meerdere LYMEC-activiteiten mocht organiseren. Allereerst werd er een 
LYMEC seminar georganiseerd door een projectgroep onder leiding van Sander Janssen. Het 
onderwerp was ‘everlasting energy’ en er werd stilgestaan bij de invloed die schone en groene 
energie kon hebben op de toekomst. De diverse conclusies werden middels een notitie aange-
boden aan het LYMEC congres. Dit congres werd georganiseerd door een projectgroep onder 
leiding van Jeroen Benning en vond plaats op Schiphol. Ruim honderd jongeren uit heel Europa 
waren aanwezig op dit Nederlands-Europese congres. Tijdens de zaterdagavond werden zij aan-
gevuld met vele JOVD’ers en liep het aantal liberale jongeren zelfs op tot driehonderd. Voor het 
internationale publiek hield LYMEC-voorzitter Roger Albiyana i Saigi een speech. Ook spraken 
landelijk voorzitter De Backer en fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer Van Aartsen 
de Europese JOVD-jongeren toe. In het najaar zou nog een tweedaagse excursie naar de Euro-
pese Centrale Bank volgen.

De maand mei werd meteen actief begonnen op 1 mei. Het was inmiddels een goede gewoonte 
voor de JOVD om op de Dag van de Arbeid actie te voeren. Omdat deze dag op een zondag viel 
werd er op de Stadhuisbrug in Utrecht 24 uur lang gedemonstreerd voor het creëren van een 
24-uurs economie. Voor de locatie werd gekozen omdat een maand later in Utrecht een refe-
rendum zou worden gehouden over de uitbreiding van het aantal koopzondagen. Dat de JOVD 
vanaf maart tot en met juni de uitstraling van een permanente campagnemachine had kwam 
misschien ook omdat op 1 maart ook de aftrap werd gegeven voor de JOVD Europese grondwet 
campagne.  De aftrap vond plaats in Nijmegen middels een debat met onder andere André Rou-
voet, leider van de ChristenUnie, en SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel.  In april vonden 
bovendien nog twee liberale jongerendagen plaats in zowel Zwolle als in Den Bosch. De Grond-
wetcampagne werd mede mogelijk gemaakt doordat een succesvolle subsidieaanvraag van 
ruim €13.000,- was gehonoreerd door de Referendumcommissie. Overigens volgde de JOVD 
deze commissie kritisch, en lieten zij zich in de Telegraaf kritisch uit over aanvragen van andere 
organisaties waarin ook enorme bedragen voor dagvoorzitters en vaste lasten voor gebouwen 
en personeel werden aangevraagd. Op 16 mei ging de ‘Zeg eens Ja’ campagnetoer van start. 
Eerder was er van deze campagne al een aparte website de lucht ingegaan. Op die Pinksterdag 
kwamen ter ondersteuning verschillende Europese liberale jongeren aan op Schiphol om mee 
te helpen met de JOVD-campagne. Getooid met een megafoon en een heuse betonmolen waarin 
verschillende Europese kanskaarten werden door elkaar werden gehusseld trokken de jonge 
liberalen een week lang met een eigen campagnebus door het land. 
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         We have a dream
Het Binnenhof in Den Haag werd het eerste toneel van de enthousiaste campagne. BNN deed 
verslag van de campagne en ook buitenlandse media volgden de pro-Europese jongeren. Zo 
kregen zij ook aandacht van de Deutsche Welle, wat leidde tot nasynchroniseerde JOVD leden 
in het verslag. De karavaan vervolgde haar route naar Rotterdam waar een symbolische voet-
balwedstrijd plaats vond in Sparta-stadion. Nadat er werd gespeeld tussen een Europees team, 
bestaande uit de buitenlandse gasten, en een Nederlands team vond er een wedstrijd plaats tus-
sen een ‘JA-team’, voor de Europese Unie, en een ‘NEE-team’, tegen dezelfde unie. Deze teams 
bestonden uit politici die voor of tegen waren en ook landelijk voorzitter De Backer liet zijn 
voetbalkunsten zien namens het JA-team. Enkele JA-spelers waren de staatssecretarissen Rutte 
(VVD) en Van Geel (CDA), terwijl het NEE-team werd vertegenwoordigd door onder andere 
Tweede Kamerleden Hilbrand Nawijn en Joao Varela (beiden LPF) en Harry van Bommel (SP). 
Na een spannende wedstrijd kon het NEE-team uiteindelijk de overwinning opeisen via straf-
schoppen. Deze ludieke en symbolische wedstrijd zorgde voor ongekend veel media-aandacht. 
Gedurende de rest van de week kwam de bus met jonge liberalen onder meer langs Breda, 
Tilburg, Eindhoven,  De week werd afgesloten op het Beursplein in Amsterdam. Er werden door 
de buitenlandse deelnemers van de campagne in totaal 4000 geverfde conservenblikken zo ge-
plaatst dat een landkaart van Europa ontstond. Binnen deze kaart had ieder land een eigen kleur 
en werd ieder land ook voorzien van haar vlag en een fakkel. Landelijk voorzitter De Backer en 
Jozias van Aartsen spraken het verzameld publiek waarna de ‘Traditional foodmarket’ begon. 
Hierbij werd er door de internationale campagnevoerders traditioneel voedsel uit hun landen 
aan omstanders op het Damrak en Beursplein uitgedeeld. Het goede contact met Van Aartsen 
was typisch voor de politieke contacten die de JOVD in dit jaar onderhield. Het voorgaande 
jaar bleek het moeilijker om duurzame politieke contacten op te bouwen vanwege de vele ver-
schillende voorzitters die de vereniging had. Zo ging er bijvoorbeeld een JOVD-delegatie op 
gesprek bij Geert Dales, voorzitter van de VVD-commissie belast met het liberaal manifest, om 
van gedachten te wisselen. 

De jaarlijkse algemene vergadering ving aan op 22 mei in de Kargadoor te Utrecht en werd 
vervolgd op het junicongres in Zwolle. Reeds eerder was bekend dat de hoofdbestuurders Paul 
Laane, Godart van Gendt en Tineke Prins zouden aftreden. Enkele weken voor de vergadering 
werd bekendgemaakt dat ook Boris van Arnhem en Lenneke van Mameren zouden aftreden 
als hoofdbestuurders. Van Mameren besloot hiertoe wegens gezondheidsredenen en de grote 
werkdruk van het hoofdbestuur. Wel zou zij haar taken op het gebied van het promotiemateriaal 
en de liberale jongerendagen afronden na haar aftreden. Bij Van Arnhem gold als reden voor 
zijn aftreden dat hij met de andere hoofdbestuurders teveel van mening verschilde over het 
politieke bedrijf binnen de JOVD en zich daardoor onvoldoende gesteund voelde. Klaas-Jeroen 
Terwal, oud-voorzitter van de afdeling Groningen en op dat moment politiek commissaris, werd 
verkozen als vice-voorzitter met de portefeuille vorming & scholing. Voor de functie van alge-
meen bestuurslid organisatie werd Sjoerd de Koning, op dat moment voorzitter van de afdeling 
Assen, gekozen. De verkiezing van de nieuwe internationaal secretaris lag een stuk gevoeli-
ger. Voor het eerst sinds 2001, toen er twee volledige kandidaat-hoofdbesturen onder leiding 
van Rense Weide en Esther Tromp waren, was er sprake van meerdere kandidaten. Vanuit het 
hoofdbestuur werd Jeroen Benning, voorheen actief op internationaal vlak en binnen de afde-
ling Assen, gekandideerd voor de functie van internationaal secretaris. Michelle van der Burg, 
bestuurslid van de afdeling Utrecht, werd gesteund door de grote afdelingen. Uiteindelijk kreeg 
Van der Burg de meeste stemmen en werd zij verkozen als de internationale vertegenwoordiger 
van de JOVD. Verder werd er tijdens de vergadering aan de hand van beleidsdocumenten door 
het hoofdbestuur uitleg gegeven over het beleid van het voorgaande halfjaar en werden de am-
bities uitgestippeld voor het komende halfjaar. Erik-Jan van der Vlies werd na de vergadering 
als voorlichter en adviseur van het hoofdbestuur aangesteld. 
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Naast deze verkiezing van nieuwe bestuurders vond ook de behandeling van de notitie ‘Ha-
bemus Futuram’ plaats. Deze notitie was het product van de commissie toekomstvisie die het 
hoofdbestuur De Lange bij haar aftreden in november 2003 had ingesteld. Deze commissie had 
tot taak een sterkte- en zwakteanalyse te maken van de JOVD in de breedste zin van het woord. 
Oud-landelijk voorzitter Ferdi de Lange stond aan het hoofd van de commissie. Vanwege de vele 
bestuurlijke problemen in 2004 is de commissie later van start gegaan met haar werkzaamhe-
den. In haar notitie ging de commissie in op de problemen waarmee een organisatie als de JOVD 
kampte en mee te maken kon krijgen. De toegenomen studiedruk waardoor leden een minder 
lang actief waren binnen de JOVD hadden werd genoemd en ook het bekende imagoprobleem 
kwam weer naar boven. Ook was de JOVD volgens de commissie gebaat bij een divers leden-
bestand, maar had daarbij nog steeds moeite met het binden van VMBO’ers en MBO’ers. De 
commissie noemde als verbeterpunten de JOVD als een open netwerkorganisatie en ook OMOV 
(one man one vote), waarbij individuele leden meer eigen stemrecht kregen, genoemd. OMOV 
zou in de daaropvolgende jaren nog herhaaldelijk terugkomen tijdens hoogoplopende discus-
sies. In een reactie liet het hoofdbestuur weten het niet met alle standpunten van de commissie 
eens te zijn, maar dat zij tevreden te zijn met het resultaat en de notitie in hoofdlijnen te onder-
schrijven. Wel was het hoofdbestuur van mening dat de toon van de notitie een stuk positiever 
had kunnen zijn. 

De zomermaanden waren gewoonlijk wat rustiger voor de politiek, maar voor de JOVD was het 
op haar beurt gewoonlijk een aantal activiteiten te ondernemen in deze periode. In het Mercure 
hotel in Zwolle werd op 4 en 5 juni het junicongres gehouden waar veel nieuwe leden op afkwa-
men. Op politiek vlak werden naast de moties, ook de notitie ‘Jeugdstraffen’ behandeld en aan-
genomen, waarin een strikte lijn met Glenn Mills scholen en hardere straffen voor zogenaamde 
12 minners werd bepleit.Ook werd de jaarlijkse algemene vergadering daar voortgezet. Dank-
zij de aanwezigheid van VVD-Tweede Kamerlid Henk Kamp en erevoorzitter Wiegel, die zijn 
analyse van de NEE tegen de Europese Grondwet presenteerde, haalde de JOVD zondagavond 
het NOS-journaal. In de maand augustus vond traditioneel het augustus offensief plaats. Dit jaar 
werd het offensief, in verband met het ontbreken van een aparte hoofdbestuurder voor promotie 
en ledenwerving, vooral decentraal uitgevoerd waarbij het hoofdbestuur een faciliterende rol 
had. In navolging van de Eurotour door Estland in 2004 werd in juli door de JOVD met succes de 
eerste ‘summer school’ georganiseerd in Kroatië met als thema het conflict op de Balkan. Voor 
de thuisblijvers was er de JOVD Zomerschool in een grote bungalow in Voorthuizen in Gelder-
land, waar een vijftiental liefhebbers gedurende drie dagen volledig opgingen in discussie over 
met elkaar gekozen onderwerpen, zoals de WTO, de VN, het Huis van Thorbecke en Europese 
identiteit. Hierna werd besloten een samenwerking op langere termijn aan te gaan.

De JOVD congresseerde 19 en 20 november in Eindhoven, de thuisstad van landelijk voorzit-
ter De Backer. Sprekers waren onder meer Europarlementarier Toine Manders, VVD-minister 
Hoogervorst en rechtsgeleerde Afshin Ellian. Rita Verdonk kreeg na een toespraak een heuse 
collage met allerlei mediamomenten rondom de kebabactie aangereikt van voorzitter De Bac-
ker. Alvorens de bestuurswissel plaats vond werden er eerst nog een aantal belangrijke re-
glementaire en statutaire wijzigingen doorgevoerd. Zo werd de kandidaatstellingscommissie 
ingesteld middels een statutaire verankering. Het doel van de commissie was het onafhankelijk, 
zonder belangenverstrengeling en middels een transparante procedure voordragen van een 
kandidaat hoofdbestuur en hoofdredacteur. Een ander voorstel betrof het gelijkschakelen van 
de jaarlijkse en voorbereidende algemene vergadering op het punt van aan- en aftreden van 
hoofdbestuurders, en het gelijktijdig afschaffen van het ‘besturen-voor-een-jaar’, waardoor het 
gehele bestuur steeds in november moest aftreden. 
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         We have a dream
Het voorstel voorzag erin dat hoofdbestuurders niet verplicht tijdens de vergadering in het na-
jaar moesten aftreden, maar ook regulier konden aftreden tijdens de vergadering in het voor-
jaar, en telkens voor een jaar gekozen werden. De asynchrone termijnen hadden tot doel de 
kennisoverdracht en ervaring beter te behouden, en een anderhalf-jarige bestuursperiode aan-
trekkelijker te maken. Dit voorstel werd uiteindelijk door de algemene vergadering verworpen. 
De politiek stukken, een notitie over duurzame energie en een over het voortgezet onderwijs 
werden wel aangenomen. De JOVD sprak zich uit voor kernenergie en andere innovatieve duur-
zame oplossingen, waarbij de ontwikkeling en niet het gebruik gesubsidieerd moet worden. De 
notitie over onderwijs pleitte voor rust in het onderwijs, met minder vakken op de middelbare 
school, maar veel meer aandacht voor de kwaliteit en aansluiting op het vervolgonderwijs.

Opvallend was dat de scheidend hoofdredacteur van Driemaster, Ilona van Haarst,  tijdens de 
vergadering afwezig was en daardoor geen vragen kon beantwoorden over haar beleid. Tijdens 
de zaterdagavond vond de bestuurswissel plaats. Geert Jansen, oud-voorzitter van de afdeling 
Baronie van Breda, werd tot nieuwe hoofdredacteur van Driemaster gekozen. Tijdens de zondag 
leek het er even op dat Jansen niet kwam opdagen tijdens de verdediging van zijn beleidsplan, 
hetgeen hem kwam te staan op een berisping van technisch voorzitter Ferdi de Lange. Bij de 
verkiezing van het nieuwe hoofdbestuur traden er op het laatste moment wijzigingen in de kan-
didatuur naar voren. Door persoonlijke omstandigheden trok Stephan Westerbeek- van Eerten 
zich terug als kandidaat algemeen secretaris. Het was duidelijk dat de invulling van deze functie 
erg belangrijk was en uiteindelijk besloot Sjoerd de Koning zich, in het belang van de vereni-
ging, te kandideren voor de post van secretaris. Hiermee verliet hij zijn oude kandidatuur voor 
nieuw gecreëerde portefeuille voorlichting. Uiteindelijk werd hij, met enige aarzeling van de 
algemene vergadering vanwege de wisseling, verkozen. De mediagenieke Klaas-Jeroen Terwal 
werd verkozen tot landelijk voorzitter. Voormalig penningmeester van de afdeling Groningen, 
Roy Warffemius, werd verkozen tot landelijk penningmeester en Jasper Honkoop, oud-voorzitter 
van de afdeling Leiden, werd de nieuwe vice-voorzitter. Aangezien Sjoerd de Koning recentelijk 
was gaan wonen en studeren in Groningen had het volledige kernbestuur haar woonplaats in 
Groningen. Dit zorgde voor sceptische geluiden vanuit de algemene vergadering en een Gro-
nings lid vroeg zich zelfs hardop af wanneer het algemeen secretariaat zou verhuizen naar het 
hoge noorden. Michelle van der Burg werd herkozen als internationaal secretaris en Kalin Anev, 
oud-voorzitter van de afdeling Zaanstreek, en Groninger Rudolf Wessels werden verkozen tot 
algemeen bestuursleden. Wessels zorgde meteen voor enige hilariteit door het imago van de 
JOVD op de agenda zetten door zijn verschijning met volle baard, wat ongebruikelijk was bin-
nen de vereniging. Het nieuwe bestuur kreeg van de algemene vergadering direct de opdracht 
mee om de mogelijkheden van het veelbesproken OMOV binnen de JOVD te onderzoeken. Om 
het gat dat ontstond op voorlichting op te vullen werd Tim van Letht aangesteld als persvoorlich-
ter van de vereniging. 

Kersvers landelijk voorzitter Klaas-Jeroen Terwal kreeg niet veel tijd om stil te zitten. Vrijwel met-
een na zijn aantreden moest hij de mening van de JOVD bij de actualiteitenprogramma’s  Barend 
en Van Dorp en NOVA verkondigen over het conflict tussen erevoorzitter Wiegel en Ayaan Hirsi 
Ali over de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs. De media-aandacht 
hield aan in december toen de JOVD op 5 december een ludieke sinterklaasactie organiseerde. 
Verkleed als sinterklaas en zijn zwarte pieten toog het hoofdbestuur naar Maxime Verhagen, de 
toenmalige fractievoorzitter van het CDA, om hem chocolademunten te overhandigen. Verhagen 
wilde de gestegen energielasten van alle Nederlanders compenseren en het hoofdbestuur vond 
dat hij hiermee Sinterklaas beconcurreerde en dus beter chocolademunten aan de burgen kon 
uitdelen. Deze actie was het openingsitem van het NOS-journaal.  
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 Het jaar van het schaap
Nu Kay van der Linde zijn poster heeft verwijderd, ben ik ongetwijfeld de enige die 
nog een poster van Rita Verdonk boven zijn bed heeft hangen. Dat wil niet zeggen dat 
u zich zorgen moet maken over mijn voorkeur voor nep of echt, marketing of politiek, 
trots of lijsttrekker. De hoge sprong die te zien was tijdens het NOS Journaal bij de 
bekendmaking van de uitslag van de VVD lijsttrekkerverkiezing was van mij.

In het voorjaar van 2005 zag de wereld er nog anders uit. Rita Verdonk was een ca-
pabel en daadkrachtig minister, zonder kapsones of de ambitie om de liberalen in 
Nederland te gaan leiden. In die tijd, maakten zo´n twintig JOVD’ers een studiereis 
naar Istanbul om kennis te maken met de AK Partij, de Nederlandse ambassade, pro-
Europa lobbygroepen, de universiteit, de Blauwe Moskee en de hipste clubs. In een 
visrestaurant aan de Aziatische rand van de Bosporus werd het idee van een kebab-
wedstrijd geboren om daar verandering in te brengen.

De constatering dat het contact tussen de JOVD en Turkse jongeren tot nieuwe inzich-
ten kon leiden, was de basis voor het idee van de kebabwedstrijd. Geen debat, geen 
confrontatie, maar een goed gesprek met elkaar. Het gezamenlijk doel, het selecte-
ren van het beste kebabrestaurant van Nederland, zorgde voor de juiste sfeer. Het 
concept sloeg aan – kebabzaken boden gratis kebab aan en de media-aandacht was 
overweldigend. De start van de wedstrijd, in de Schilderswijk met Rita Verdonk, een 
live kebab-test met Claudia de Breij op Nederland 3 bij Vara!Live en de afsluiting in 
ons zelf gebouwde kebabrestaurant op De Dam met Fadime Örgü werden door een 
groot publiek opgemerkt.

De kebabwedstrijd is een voorbeeld van de campagnes zoals we die sinds 2005 
meerdere malen gevoerd hebben, waaronder de Europese grondwetcampagne. Het 
gebruik van zulke cross-channel campagnes, met een ludiek karakter, is een van de 
nieuwe mogelijkheden voor de JOVD om ook in de toekomst zichtbaar te blijven in 
het maatschappelijk debat.

De rol van de JOVD vraagt om aanpassing door de verandering in het politieke land-
schap van de afgelopen jaren. Sinds de opkomst van Fortuyn is de Nederlandse poli-
tiek veranderd. In het verleden was de JOVD vaak degene die heilige huisjes aanpak-
te of discussies openbrak met heldere standpunten. Tegenwoordig is de JOVD niet 
meer nodig om de corruptie op de Antillen of bestialiteit bespreekbaar te maken. De 
mening van de JOVD is echter nog altijd van belang vanwege haar zuivere karakter, 
eigenbelang,  zonder noodzaak tot compromissen en als stem van de jongere genera-
tie. E-communities zoals Hyves, Facebook en YouTube, zijn daarvoor noodzakelijk. 

De kebabwedstrijd stond onder leiding van Jan van Run, destijds bekend als ‘landelij-
ke kebabcoördinator’. Hij werd ondersteund door regionale kebabcoördinatoren, die 
afdelingen stimuleerden om kebab proefavonden op te zetten. Op die manier zorg-
de het simpele concept, door de hele vereniging en door het hele land, voor mooie 
avonden.  Al kebab proevende - uiteindelijk moest een restaurant als winnaar worden 
aangewezen - ontstonden goede gesprekken tussen Turkse jongeren en JOVD’ers. 
Met enige regelmaat werden deze ook beschreven of getoond in media, met een tien 
minuten durend verslag op RTV Oost van de avond in Enschede als regionaal hoog-
tepunt.
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De kebabwedstrijd illustreert hoe initiatief en enthousiasme binnen en buiten de ver-
eniging tot beweging kan leiden. Dit is cruciaal, maar ook lastig door de lange tra-
ditie van de JOVD. In deze tijd van studiedruk wordt het steeds lastiger om dé jonge 
denkers en de meest initiatiefrijkste jongeren samen te brengen onder de liberale 
vleugels van de JOVD. De vereniging loopt het risico dat haar lange, inmiddels zes-
tig-jarige traditie, zich tegen de toekomst keert. De JOVD heeft alleen kans om haar 
stempel te blijven drukken op ‘s lands politiek als zij nieuwe ideeën en nieuwe den-
kers durft te omarmen en nieuwe doelen en ambities creëert. De eer om de zestigste 
functionaris te zijn in een bepaalde functie voldoet niet meer. Duidelijke kansen for-
muleren voor projecten en goed talentmanagement zijn dan ook een hedendaagse 
noodzaak. Talentmanagement is overigens niets anders dan het systematisch testen 
van veelbelovende leden, door steeds grotere verantwoordelijkheden (de bekende 
rugzakjes) aan hen toe te bedelen.

De impact van de JOVD kebabwedstrijd hadden we zelf onderschat. Die werd pas 
echt duidelijk toen een kebabzaak uit Groningen belde met het dreigement van een 
rechtszaak. Zij wilden dat wij de uitslag veranderden en zouden rectificeren in de me-
dia. Hun concurrent in Groningen was de landelijke winnaar geworden, en  de media-
aandacht in combinatie met een promotiecampagne van de winnaar bestaande uit 
grote aanplakbiljetten van de JOVD uitverkiezing, zorgde voor groot omzetverlies. 
Ik heb mijn medeleven betoond met de hongerige kinderen van de eigenaar van de 
niet-winnende kebabzaak en blijkbaar was dat afdoende om de rechtszaak af te bla-
zen. We hebben nooit meer iets gehoord...

De kebabwedstrijd doet mij naast enkele kebabrijke proefavonden ook denken aan 
al die andere JOVD-avonden. Het roept herinneringen op aan mijn hoofdbestuurs-
tijd.

Het hoofdbestuur is een plek waar hele goede vriendschappen ontstaan: een logisch 
gevolg van de gezamenlijke avonturen. Ik herinner mij de mooie diners met ere-
voorzitter Wiegel en met Rutte, destijds staatssecretaris, en borrelbezoekjes in het 
hoge noorden aan Ed Nijpels en Geert Dales. Ik herinner mij (deels) avonden in ‘The 
Gate’ in Hoenderloo, en een avond in een bikinibar in Heerenveen. Ik herinner mij 
de nachtelijke treinritten met algemeen secretaris David Vermorken, geniaal zolang 
hij geen rosé heeft gedronken, en landelijk penningmeester Laurens Heinen die zich 
zelfs voor het hoofdbestuursuitje naar de Efteling nog zes uur versliep, en zich daar-
door pas rond half vier, mèt de kaartjes, meldde bij de ingang (hij had ook nog een 
bushalte gemist omdat hij opnieuw in slaap was gevallen).  Ik herinner mij ook de 
middag van een ander  hoofdbestuursweekend waarbij we op Godart’s initiatief, het 
algemeen bestuurslid internationaal,  frisse lucht hebben gesnoven in de Weerrib-
ben, maar dan wel volgens Paul Laane’s interpretatie: met de raampjes van de auto 
open zijn we door het natuurgebied gereden.

Mooie herinneringen heb ik ook aan de hoofdbestuursvergadering in onze eigen zaal 
in het Europees Parlement in Straatsburg (met dank aan Jules Maaten), een hoofdbe-
stuursvergadering waarbij de koffie werd verzorgd. Maar ook deze vergadering kon 
niet tippen aan die lange avonden op ons eigen algemeen secretariaat, avonden die 
begonnen met eten bij de buurman. 
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Na een lange avond en verhitte discussies in het holst van de nacht over de politieke 
koers of over de eigen bijdrage voor congressen (maximaal 45 euro!) zorgde mobiel 
snipperschaap (lees: kebab om mee te nemen, een product bij Kebabzaak Izmir aan 
de Herengracht in Den Haag, geïntroduceerd door ondergetekende) altijd voor ver-
zoening voor het slapengaan op bank of matje: iets waar het bier en cognac tijdens 
de vergaderingen eerder een tegengesteld effect leken te hebben.

Ik ben niet geheel thuis in de Chinese dierenriem, maar terugkijkend kan ik niet an-
ders dan concluderen dat 2005 het jaar van het schaap moet zijn geweest.

Hans de Backer
Landelijk voorzitter 2004 - 2005

PS.  Zelfs als ik uitgekeken ben op Rita’s poster zal het opblaasschaap van Sexshop 
Hans (Herengracht, Den Haag) dat ik van mijn hoofdbestuurscollegae ontving voor 
mijn drieëntwintigste verjaardag de herinneringen aan mijn JOVD voorzitterschap 
gedurende “het jaar van het schaap” levend houden.

Hoofdbestuur  De Backer met van links naar rechts:  Paul Laane, Tineke Prins, 
Boris van Arnhem, David Vermorken, Hans de Backer, Laurens Heinen, Godart 
van Gendt en Lenneke van Mameren.



                JOVD bewust
Het jaar 2006 zou bol staan van de verkiezingen. Zo zouden in maart de gemeenteraadsverkie-
zingen plaatsvinden en in november de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het 
bestuur Terwal liet dit jaar meteen van zich horen door de politiek leider van Groenlinks, Femke 
Halsema, tijdens de nieuwjaarsborrel uit te roepen tot Liberaal van het Jaar. De prijs was een er-
kenning voor de politica die in het manifest ‘Vrijheid eerlijk delen?’ een toegenomen aandacht 
toonde voor het individu en het individueel belang. In het persbericht dat de JOVD uitbracht 
wees voorzitter Terwal erop dat vrijheid niet voorbehouden is aan links of rechts, maar aan echte 
liberalen. De bekendmaking, die tot op het laatste moment geheim bleef, was tegen het zere 
been van de VVD, maar leverde tegelijkertijd ook de nodige aandacht van de vaderlandse me-
dia op. Met deze actie had de JOVD de toon van dit verkiezingsjaar dus meteen gezet. Bij de 
media bleef deze liberale prijs voor Halsema niet onopgemerkt. Zo was er voor het eerste bij 
de traditionele uitreiking van deze prijs een cameraploeg aanwezig, namelijk die van het VPRO-
programma ‘Tegenlicht’. Het beeld dat voorzitter Terwal een arm om Halsema sloeg met de 
woorden ‘Welkom bij de club, Femke!’ werd veelvuldig herhaald in de media. Dit alles legde de 
jonge liberalen geen windeieren, maar bezorgde Halsema de nodige kritiek vanuit haar eigen 
achterban. Hoofdredacteur Geert Jansen wijdde voor de gelegenheid zelfs zijn hoofdredactio-
neel woord aan een open brief aan Halsema.

Op redactioneel vlak maakte Driemaster ook een aantal ontwikkelingen door. Onder leiding 
van hoofdredacteur Jansen werd de redactie aanzienlijk geprofessionaliseerd. Zo werd voor het 
eerst in de geschiedenis van het blad een adjunct-hoofdredacteur aangesteld. Deze functie werd 
vervuld door de uit Venlo afkomstige Paul Vereijken. Tevens stelde de redactie voor het eerst 
een redactiestatuut en een stijlboek op. Driemaster had het voornemen het politiek commissari-
aat en de afdelingen meer ruimte te bieden in het blad  en ook werd de roddelrubriek CIRCUIT 
in ere hersteld waarin op humoristische wijze het luchtigere nieuws binnen de vereniging werd 
geventileerd. Later dat jaar werd gekozen voor donkerblauw steunkleur en besloten om deze te 
laten terugkomen in het gehele blad. De afdelingen kregen met de heroprichting van de afde-
ling Twente een nieuwe collega-afdeling erbij die de komende jaren een actieve bijdrage en 
ook veel actieve leden zou leveren aan de JOVD.

In een persbericht eind januari keerde de JOVD zich tegen de plannen van minister Verdonk om, 
in lijn van de eerder gelanceerde Rotterdam-code, mensen te verplichten op straat alleen Neder-
lands te spreken. De jonge liberalen waren van mening dat mensen iedere taal moesten kunnen 
gebruiken afhankelijk van de situatie, hoewel zij tegelijkertijd erkenden dat een problematisch 
aantal allochtonen het Nederlands niet of onvoldoende machtig waren. Echter geloofde de JOVD 
meer in goed onderwijs en het nemen van eigen verantwoordelijkheid om de Nederlandse taal 
door te laten dringen in alle gelederen van de samenleving. In mei kreeg deze discussie een 
vervolg toen de jonge liberalen in Amsterdam een campagne startten voor meer aandacht voor 
communicatie en taal bij integratie. Minister Verdonk ondersteunde deze actie van harte en gaf 
zelfs het startschot in de hoofdstad. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
organiseerde de JOVD haar eigen campagne. Hoewel in de ogen van de jonge liberalen burgers 
zeker ook voor lokale aangelegenheden zouden stemmen waren zij van mening dat deze verkie-
zingen als een belangrijke graadmeter dienden voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezin-
gen. De kans dat partijen lokaal werden afgestraft voor het rechtse hervormingsbeleid van het 
CDA-VVD kabinet en er zou worden gekozen voor een links alternatief was erg groot. Bewapend 
met speciale flyers trok een groep JOVD’ers door verschillende steden, voornamelijk univer-
siteitssteden, om de JOVD-standpunten over de lokale overheid bekend te maken. Belangrijk 
onderdeel van de campagne was ook het bewust maken van mensen, en dan vooral jongeren, 
van het belang van de gemeenteraadsverkiezingen.
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Ook werden diverse kandidaten van JOVD-huize actief gesteund. Om het geheel een ludiek ka-
rakter te geven werden tijdens het flyeren diverse kostuums gedragen om standpunten symbo-
lisch uit te dragen.  Zo stond het zusterkostuum voor een meer dienstbare en het robotkostuum 
voor een meer moderne lokale overheid. De JOVD-campagne werd als succesvol ervaren door 
het hoofdbestuur, maar zij vond vooral dat de afdelingen zich tijdens de verkiezingen veel te 
passief hadden opgesteld in hun eigen regio’s. Op de avond van de verkiezingen bleken zij in-
derdaad een graadmeter te zijn voor de landelijke verkiezingen. Vooral de PvdA en SP had het 
rechtse beleid van de afgelopen jaren geen windeieren gelegd. PvdA-leider Wouter Bos werd 
in links Nederland en vooral in zijn partij binnengehaald als held en toekomstig minister-pre-
sident. Het leek een kwestie van voordat dit ook werkelijk zou gebeuren. De VVD had vooral te 
lijden onder de verkiezingen. Fractievoorzitter Van Aartsen, tevens beoogd lijsttrekker voor de 
Tweede Kamerverkiezingen, moest het veld ruimen en maakte dit bekend tijdens een perscon-
ferentie. Toen Van Aartsen voorafgaand aan de verkiezingen had voorgesteld om Hans Wiegel 
naar voren te schuiven als kandidaat-premier, kwam landelijk voorzitter Terwal uitgebreid over 
deze kwestie aan woord in het programma ‘Een Vandaag’.  

Voor het eerst in haar partijgeschiedenis werd er binnen de VVD een lijstrekkersverkiezing 
gehouden. In de maanden die volgden konden leden hun stem uitbrengen op hun voorkeurs-
kandidaat. Al vrij snel meldde oud-landelijk voorzitter en lid van verdienste van de JOVD Mark 
Rutte zich voor het lijsttrekkerschap, die eerder ondermeer als staatssecretaris al zijn sporen 
had verdiend binnen de partij. Na verloop van tijd stelden ook Jelleke Veenendaal en de po-
pulaire minister van Vreemdelingenzaken Rita Verdonk zich kandidaat. Er ontstond tussen Rut-
te en Verdonk een strijd die door velen werd gezien als een ouderwetse strijd tussen de pro-
gressieve en conservatieve vleugels van de liberale partij. Toen het hoofdbestuur van de JOVD 
besloot bij monde van voorzitter Terwal tegenover het NOS-journaal te verklaren dat zij Rutte, 
als oud-JOVD’er, steunde zorgde dit voor een forse rel binnen de vereniging. De NOS opende 
haar avondbulletins met deze boodschap en er volgde een kettingreactie in het Nederlandse 
medialandschap met optredens van Terwal in programma’s als ‘Goedemorgen Nederland’ en 
‘RTL Boulevard’.  Ook het programma ‘Den Haag vandaag’ en diverse dagbladen besteedden 
aandacht aan de voorkeur van de JOVD. Veel afdelingen vonden dat Terwal voor zijn beurt had 
gesproken door de afdelingen niet te raadplegen over hun voorkeur voor de VVD-lijstrekker. 
Een meerderheid van de afdelingen eiste dan ook een zogenaamde ledenraadpleging voorzien 
van een inleidend debat met alle kandidaten: de strijd ging met name tussen Rutte en Verdonk 
en beide kandidaten deden ook hun best voor de gunst van de jonge liberalen. Op een door 
de afdelingen georganiseerd debat tussen de kandidaten in Utrecht volgde een ledenraadple-
ging. De uitslag,  tweederde van de stemmen voor Mark Rutte, bevestigde de voorkeur van het 
hoofdbestuur en Rutte werd hiermee de definitieve kandidaat van de JOVD. Na de aanvankelijke 
rel kon het hoofdbestuur opgelucht zijn. Enige tijd later werd de uitslag bekend gemaaktvan 
de lijsttrekkersverkiezing en hier werd duidelijk dat Rutte ook bij de VVD een meerderheid, zij 
het een nipte, achter zich kreeg. Om haar verwachtingen meteen duidelijk te maken bood de 
JOVD de net verkozen lijsttrekker Rutte een sloophamer aan waarmee hij het heilige huis van de 
hypotheekrenteaftrek omver kon halen. Op dit punt was er tussen de VVD en JOVD al lange tijd 
een meningsverschil. 

Op 18 en 19 maart vond het voorjaarscongres plaats in het Hilton hotel in Rotterdam. Hoewel er 
van leden klachten kwamen over het eten was het een succesvol congres. Gasten waren onder 
meer minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD), minister van Bestuurlijke Vernieuwing Alexan-
der Pechtold (D66) en de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten (VVD). Voor het eerst sinds 
lange tijd werd het congrespubliek verrast met een cabaretoptreden: Anne Jan Toonstra, win-
naar van het Groninger studentencabaret, liet zich van zijn grappigste kant zien.
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Tijdens diverse werkgroepen werd er gesproken over onderwerpen als het multiculturele dra-
ma, de dienstplicht en werd er door het JOVD educatie en trainingsinstituut (JETI) een master-
class media-training gegeven. Het JETI was onder leiding van het algemeen bestuurslid Kalin 
Anev en directeur Willem Buys al enige tijd bezig een professionele organisatie neer te zetten 
op het gebied van vorming en scholing die cursussen kon leveren voor zoveel mogelijk activi-
teiten van de JOVD.

In de week die volgde op het congres liet de JOVD meteen haar politieke tanden zien door in 
een open brief aan de regering aandacht te vragen voor de democratie in Wit-Rusland, ook wel 
Europa’s laatste dictatuur genoemd. De presidentsverkiezingen die daar eerder werden gehou-
den bleken een wassen neus toen president Loekasjenko middels een massale verkiezings-
fraude zijn stalinistische bewind wist voort te zetten. Jeroen Benning, die namens de JOVD wilde 
optreden als waarnemer tijdens de verkiezingen, werd zelfs de toegang tot het land geweigerd. 
De JOVD eiste van de regering sancties en actieve ondersteuning van de Wit-Russische oppo-
sitie. In een later persbericht ondersteunde de JOVD ook de studentenprotesten in Wit-Rusland 
en verzocht de overheid zelfs om deze studenten een plek aan te bieden op een Nederlandse 
universiteit. 

In april wist de JOVD haar positie in het Europese liberale landschap te versterken met de ver-
kiezing van Jeroen Benning tot penningmeester van LYMEC. Benning, die al enkele jaren actief 
was voor de vereniging op internationaal gebied, kreeg hiermee een belangrijke functie in de 
Europese liberale jongerenorganisatie waarbij de JOVD is aangesloten. Landelijk voorzitter Ter-
wal reisde voor de verkiezing af naar het LYMEC-congres in Zwitserland en prees het feit dat 
de JOVD weer vertegenwoordigd was in het LYMEC-bestuur. De JOVD had een lange traditie in 
het leveren van LYMEC-bestuurders. Zo waren eerder de JOVD’ers Gijs de Vries, Dennis Straat 
en Daniel Tanahatoe voorzitter van de organisatie. Terwal wees op de kracht van een dergelijke 
benoeming in een tijd dat Europa een steeds belangrijkere factor in de politiek werd. 

Op 21 mei vond in Trianon te Utrecht de jaarlijkse algemene vergadering plaats. Naast de ge-
bruikelijke agendapunten, zoals het secretarieel jaar verslag en het benoemen van leden van 
kamers van commissie van beroep, stond ook de benoeming van twee hoofdbestuurders op 
de agenda. Tijdens de vergadering kregen meerdere hoofdbestuurders het zwaar te verduren. 
Zo bleek landelijk penningmeester Warffemius zijn afspraken met de kascommissie niet te zijn 
nagekomen en zijn administratie niet op orde te hebben. Hierdoor liep de accountantscontrole 
vertraging op en konden de jaarcijfers niet gepresenteerd worden waardoor het uitroepen van 
een buitengewone algemene vergadering onvermijdelijk werd. Nadat de penningmeester zijn 
excuses aanbod en beloofde de administratie en stukken op orde te hebben voor de buiten-
gewone algemene vergadering, gunden de afdelingen hem het voordeel van de twijfel. Ook 
moest algemeen secretaris De Koning het ontgelden. Hem werd verweten dat hij de functie niet 
serieus nam en er te weinig tijd aan besteedde. Vooral de slecht functionerende ledenadminis-
tratie werd hem zwaar aangerekend. Boos werd een groot deel van de vergadering ook om het 
feit dat de hoofdbestuursbesluiten werden gebruikt voor ludieke zaken zoals het benoemen 
van leden tot persoonlijk assistentes, overigens zonder hun medeweten, en het aanstellen van 
een chef-kok. De Koning beloofde op alle punten beterschap en de inmiddels beruchte hoofd-
bestuursbesluiten zouden zo snel mogelijk worden terug gedraaid. Tot slot kreeg ook landelijk 
voorzitter Terwal de nodige vragen. Zoals reeds verwacht ging men in op de perikelen rondom 
de voorkeur die het hoofdbestuur te kennen had gegeven aan Rutte als leider van de VVD en de 
daaropvolgende ledenraadpleging. Daarnaast werd Terwal verweten dat hij de interne coördi-
natie van zijn bestuur niet goed in de hand had.
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Ook was er discussie over het voornemen van de afdeling Maastricht om Filip Dewinter, leider 
van het Vlaams Belang, uit te nodigen en hierin was Terwal vastberaden er alles aan  te zullen 
doen dit te verhinderen om negatieve associaties te voorkomen. Michelle van der Burg trad, in 
verband met studiedrukte, af als internationaal secretaris. Zij werd in die functie opgevolgd door 
Jan van Run, afkomstig uit de afdeling Zaanstreek. De Groninger Tim Huiskes werd verkozen tot 
algemeen bestuurslid met de portefeuille voorlichting. De financiële stukken en het verslag 
dat opgesteld was door de commissie vernieuwing stemsystemen werden doorgeschoven naar 
de buitengewone algemene vergadering.  Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering werden 
al enkele haarscheurtjes zichtbaar, maar een week later bleken de meningsverschillen in het 
hoofdbestuur onoverkomelijk te zijn. Een merendeel van het hoofdbestuur was al enige weken 
van mening dat Terwal zijn bestuurlijke en coördinerende rol als landelijk voorzitter niet naar 
behoren uitoefende en een deel weet dit aan zijn vele media optredens. .wederzijds vertrouwen 
leek onmogelijk. Terwal besloot hierop dat hij te weinig vertrouwen van zijn bestuur genoot en 
besloot op 1 juni zijn functie neer te leggen. In een brief aan de leden stond hij stil bij zijn beleid 
en nam hij afscheid van de leden. Tot aan de buitengewone algemene vergadering van 2 juli nam 
vice-voorzitter Honkoop de functie van landelijk voorzitter waar. Voorlichter Huiskes nam op 
zijn beurt het vice-voorzitterschap waar. Na een tijd van tamelijke rust binnen het hoofdbestuur 
was dit de eerste van vele bestuurlijke perikelen die zich het komende anderhalf jaar zouden 
voordoen. Tijdens de buitengewone algemene vergadering in Utrecht heerste een gespannen 
sfeer. Voorafgaand aan de vergadering had inmiddels ook Honkoop zijn functie neergelegd. In 
een brief aan de leden legde hij uit dat hij graag was doorgegaan als landelijk voorzitter of als 
vice-voorzitter onder een ervaren voorzitter. De adviescommissie echter, die met een voorstel 
moest komen voor een nieuwe hoofdbestuursamenstelling en bestond uit oud-landelijk voorzit-
ters De Veth en Laane alsmede de hoofdbestuurders Wessels en Warffemius, kwam in de ogen 
van Honkoop niet met een bevredigend resultaat. Tijdens de vergadering lazen een beide zicht-
baar aangeslagen Terwal en Honkoop een verklaring voor omtrent hun aftreden en er heerste 
een onduidelijk en ontredderd gevoel in de afdelingen.

Sabine Koebrugge uit Groningen werd tijdens de buitengewone algemene vergadering verko-
zen als nieuwe vice-voorzitter politiek. Omdat er machtsvacuüm dreigde te ontstaan bij het ont-
breken van een kandidaat voorzitter werd opnieuw de Adrichem-constructie uit 2004 toegepast. 
De ervaren oud-voorzitter van de afdeling Eindhoven Saul Janssen werd aangesteld als landelijk 
voorzitter ad interim en maakte meteen duidelijk dat hij het hoofdbestuur puur intern zou co-
ördineren en geen politieke rol zou gaan vervullen. De externe communicatie wilde hij aan de 
voorlichter overlaten. Janssen zou de functie in deze hoedanigheid bekleden tot de bestuurswis-
sel in november. Hoofdredacteur Geert Jansen, die al vanaf zijn eerste hoofdredactioneel het 
hoofdbestuur zeer kritisch volgde, vreesde in zijn redactionele voorwoord dat zijn voorspel-
de meerderheid van aftredende bestuurders zou gaan uitkomen. Buiten de posities binnen het 
hoofdbestuur werd ook het verslag behandeld van de commissie vernieuwing stemsystemen 
onder leiding van Martijn de Klonia. Het verslag, dat de naam ‘Goed gekozen’ droeg, ging in op 
de invoering van het gevoelig liggende onderwerp OMOV. Er werd daarbij een schets gegeven 
van het geldende systeem, een systeem met OMOV en een tussenweg waarbij ook werd aange-
geven welke statutaire en reglementaire wijzigingen nodig waren. De oud-hoofdbestuurders De 
Backer, Vermorken en Heinen trakteerden de commissie en de algemene vergadering meteen 
op een flink aantal amendementen die gebundeld waren onder de titel ‘Beter gekozen’. Uitein-
delijk werd OMOV niet door de algemene vergadering aangenomen. Dezelfde heren dienden 
ook een motie in die een rookvrije werkplek moest garanderen op het algemeen secretariaat op 
de momenten dat de secretariaatsmedewerkster haar werk deed. 
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De motie werd aangenomen net zoals de motie van hoofdredacteur Jansen en zijn adjunct Vereij-
ken om de hoofdbestuursbesluiten voortaan te weren uit Driemaster en via de digitale nieuws-
brief te versturen. Belangrijke reden was, naast de ruimte die de besluiten in beslag namen, dat 
Driemaster slechts vijf keer per jaar verscheen, terwijl de hoofdbestuursbesluiten volgens de 
reglementen binnen vier weken bekend gemaakt moesten worden aan de leden. De andere mo-
tie van de redactie om ook een auditor vanuit het hoofdbestuur te weren haalde het niet. 

Na de buitengewone algemene vergadering bleef het relatief rustig binnen de JOVD. Wel vetrok 
voorlichter Huiskes met in zijn kielzog enkele JOVD’ers in juni naar Polen om daar te demon-
streren voor gelijke rechten voor homoseksuelen. De reden hiertoe was de discriminatie van 
homoseksuelen in het Oost-Europese land, waarover de jonge liberalen zich ernstige zorgen 
maakten. Om de actie kracht bij te zetten werd een open brief gestuurd aan premier Balkenende 
met het dringende verzoek op te komen voor de homorechten en vooral ook zelf uit de kast te 
komen, waarop de minister-president na enige tijd een reactie stuurde. In de zomer ging er on-
der leiding van hoofdbestuurder Wessels een klusteam aan de slag met een verbouwing van het 
algemeen secretariaat waarbij er op de zolderverdieping een heuse bar werd opgeleverd die 
sindsdien het middelpunt van veel gezellige JOVD-borrels is. In oktober vond in verband met 
de Tweede Kamerverkiezingen van november het najaarscongres vervroeg plaats. De locatie 
was het chique Grand Winston in Rijswijk. De zaterdagavond stond in het teken van een heuse 
Election Night en werd druk bezocht door zowel JOVD’ers als prominente VVD’ers. Erevoorzit-
ter Wiegel hield een speech en ook VVD-lijsttrekker Rutte liet van zich horen voor een bomvolle 
zaal. Daarnaast kregen de kandidaat-Kamerleden Verdonk en De Veth het woord. Voor de ge-
legenheid sprak kandidaat-Kamerlid Johan Remkes, tevens erelid van de JOVD, het publiek via 
een groot scherm toe en trad JOVD’er Gerhard Taatgen op als cabaretier. Met zijn humor wist 
hij vooral erevoorzitter Wiegel goed te raken. De sfeer tijdens de avond was er een van hoop en 
ambitie: de liberalen zouden ongetwijfeld een goed resultaat gaan behalen tijdens de verkie-
zingen. Uiteindelijk viel het verkiezingsresultaat tegen en zouden vooral de radicale partijen, de 
PVV op rechts en de SP op links, als grote winnaars uit de bus komen. 

Tijdens de voorbereidende algemene vergadering werden een nieuw hoofdbestuur en een 
nieuwe hoofdredacteur verkozen. Het was de eerste keer dat de kandidaatstellingscommissie 
kandidaten voordroeg en er was ook de nodige kritiek op deze nieuwe procedure. Paul Ver-
eijken mocht de redactie van Driemaster als hoofdredacteur aanvoeren. De verkiezing van het 
nieuwe hoofdbestuur ging niet zonder slag of stoot. Lotte Bok uit Groningen werd door de al-
gemene vergadering afgewezen als vice-voorzitter met de portefeuille politiek en voorlichting. 
Hoewel dit de nodige emoties met zich mee bracht besloot het nieuwe hoofdbestuur met een 
positieve instelling het jaar 2007 in te gaan. Vice-voorzitter Sabine Koebrugge werd, na illustere 
namen als Annette Nijs en Ciska Scheidel, verkozen tot de derde vrouwelijke landelijk voorzit-
ter in de historie van de JOVD.  Voormalig secretaris van de afdeling Den Haag, Linn Binnerts, 
werd verkozen tot algemeen secretaris en Utrechter Servaas Houben mocht als penningmeester 
de financiën gaan beheren. De bij de leden populaire internationaal secretaris Van Run werd 
unaniem herkozen en Ingrid Jansen, de oud-voorzitter van de afdeling Leiden, werd het nieuwe 
algemeen bestuurslid organisatie.  Tegen het eind van het jaar werd op 2006 de roemruchte 
afdeling Markermeer opgericht door ondermeer oud-hoofdbestuurders Simon Setz en Laurens 
Heinen. In de komende jaren zou de afdeling uit niet meer dan vijf leden bestaan waarvan veruit 
de meesten ook zitting hebben gehad in het hoofdbestuur. Zodoende werd de afdeling dan ook 
gezien als afdeling voor oud-hoofdbestuurders. Op ludieke wijze werden in de afdelingsstatuten 
als doelen ‘de ontwikkeling van het gebied van het Markermeer onder de aandacht te brengen’ 
en ‘een onafhankelijk geluid binnen de JOVD’ geformuleerd.
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Een actie van het politiek 
commissariaat in 2004.

Boven: Hans Wiegel, Uri Rosenthal 
en Jeroen de Veth in gesprek  op 
het najaarscongres in 2006.

Onder:  erevoorzitter Wiegel aan 
het woord op het najaarscongres 
in 2006.

JOVD’ers op de nieuwjaarsborrel van 2008.

Links: bezoekers van het 
voorjaarscongres in 2007 
genieten van de zon en po-
seren voor de foto.
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De JOVD staat bekend om haar vergadercultuur:  op de foto hieronder  een impressie van 
een algemene vergadering.

Driemaster in de ja-
ren 2004 - 2009: onder 
andere Femke Halse-
ma, Ivo Opstelten en 
Geert Wilders sierden 
de voorkant.

De website van de JOVD heeft al verschillende metamorfoses ondergaan, met van links naar 
rechts:  de website in de jaren negentig, de jaren na de eeuwwisseling en vanaf 2008.



 Een roerig, maar dynamisch jaar
Turbulent. Zo zou je denk ik het bestuursjaar 2005/2006 het beste kunnen kwalifice-
ren. Al bij mijn aantreden als landelijk voorzitter in november 2005 was het gaan rom-
melen in onze moederpartij de VVD en uiteindelijk misten deze deiningen ook hun 
uitwerking niet op de JOVD. Maar eerlijk is eerlijk, het bood ook de nodige aandacht 
van de media, toch een van de speerpunten in het beleid van ondergetekende. Nog 
geen week voorzitter of meteen al bij zowel Barend en van Dorp als NOVA zitten om 
de JOVD-visie te geven op het conflict tussen Hans Wiegel en Ayaan Hirsi Ali over ar-
tikel 23 (financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs) is toch op 
zijn minst met je neus in de boter vallen.

Enkele maanden later was het opnieuw aan de JOVD om onze mening in verscheide-
ne media te verkondigen. Ditmaal over het vertrek van Jozias van Aartsen als beoogd 
lijsttrekker van de VVD na het niet geringe verlies bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart 2006. De lijsttrekkerverkiezing tussen Mark Rutte en Rita Verdonk (en 
Jelleke Veenendaal) die daarop volgde liet, zoals gezegd, ook de JOVD niet onbe-
roerd. Al vrij snel vond ik het, gesteund door mijn hoofdbestuur, een goede zaak om 
mij voor onze oud-landelijk voorzitter en lid van verdienste Mark Rutte uit te spreken. 
Ook en bovenal omdat zijn ideeën destijds, in tegenstelling tot de andere kandida-
ten, nog steeds doorspekt waren van de nodige JOVD-standpunten . De NOS opende 
haar journaal met onze voorkeur, gevolgd door Den Haag Vandaag die avond en alle 
landelijke dagbladen de ochtend erna. Fantastisch en daarmee de kous af? Aller-
minst! Al bij het verschijnen van het Teletekst-bericht stond mijn mobiele telefoon 
roodgloeiend. Vele steunbetuigingen, maar ook de nodige boze afdelingsvoorzitters. 
Ik had voor mijn beurt gesproken en ze wilden een ledenraadpleging en wel binnen 
afzienbare tijd! En zo geschiedde in Utrecht. Dat in de Domstad uiteindelijk driekwart 
van de aanwezige leden onze keuze bestendigde, gaf aan dat het al met al gelukkig 
een storm in een glas water was.

Mocht de VVD in mijn bestuursjaar de nodige impact op onze vereniging gehad heb-
ben, andersom heeft ook de JOVD ervoor gezorgd dat het af en toe in de VVD deinde. 
Zo kon niet elke VVD’er het waarderen dat wij Femke Halsema tot liberaal van het jaar 
hadden benoemd vanwege haar zeer liberale manifest ‘Vrijheid eerlijk delen’. Ook 
onze gerichte actie tegen, ja alweer, de hypotheekrenteaftrek, door een slopershamer 
aan de kersverse lijsttrekker Mark Rutte aan te bieden om hiermee dit gewraakte hei-
lige huisje neer te halen, deed de wenkbrauwen fronzen. Helaas staat deze aftrek nog 
steeds fier overeind. 

Intern gebeurde ook het nodige binnen onze mooie vereniging. Naast het organise-
ren van congressen (met opkomsten van meer dan tweehonderdvijftig deelnemers!), 
politiek filosofische weekenden, introweekenden, een augustusoffensief en voor ie-
der wat wils op internationaal vlak, heeft mijn hoofdbestuur een professioneel JOVD 
Educatie en Training Instituut (JETI) opgezet. Veel dank hiervoor is eveneens ver-
schuldigd aan Willem Buys. Ook heeft een waar klusteam het algemeen secretariaat 
eens flink onder handen genomen met als uitblinker het realiseren van een bar op 
zolder wat de gezelligheid aan de Herengracht zeker ten goede kwam.

Dat het vaak gezellig was op het algemeen secretariaat blijkt wel uit de vele mooie 
momenten die ik er met mijn hoofdbestuur heb beleefd. Ondanks het feit dat het 
bestuur uiteindelijk door een onoverbrugbaar meningsverschil uit elkaar is gegaan, 
kijk ik met veel genoegen en een brede glimlach terug op mijn tijd als voorzitter.
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     Een roerig, maar dynamisch jaar 
Ik kan dan ook iedereen aanraden om een jaar het hoofdbestuur in te gaan. Het vraagt 
zeker wat van je uithoudings- en incasseringsvermogen, maar je krijgt er dan ook zo-
veel leuke momenten voor terug. Toon je een waar voorvechter van het liberalisme 
in Nederland, ga zo nodig tegen de publieke opinie in en houd onze moederpartij, 
de VVD, scherp! Dat was en is mijns inziens nog altijd de taak van de JOVD en iedere 
hoofdbestuurder.

Beste (oud-)JOVD’ers, ik hoop met jullie nog vele waardevolle herinneringen op te 
halen en vooruit te blikken naar een mooie toekomst. Op naar de vijfenzestig jaar en 
het ga jullie goed!

Klaas-Jeroen Terwal
Landelijk voorzitter 2005 - 2006

     43

Hoofdbestuur Terwal met van links naar rechts: Jasper Honkoop, Michelle van 
der Burg,  Roy Warffemius, Kalin Anev, Klaas-Jeroen Terwal, Rudolf Wessels en 
Sjoerd de Koning.



 2007 
Gerrit Zalm, de gewaardeerde minister van Financiën, werd voor zijn financiële beleid over de 
afgelopen dertien jaar beloond met de benoeming tot Liberaal van het Jaar. Tijdens de nieuw-
jaarsborrel nam hij de prijs met zijn bekende lach in ontvangst. Het lachen zou de JOVD echter 
snel vergaan nadat bleek dat het nieuwe hoofdbestuur toch niet zo goed in elkaar zat als men, 
met de perikelen van het voorgaande jaar in het achterhoofd, had gehoopt. Ook 2007 zou vol 
hoofdbestuurlijke conflicten staan. Al in februari stapte algemeen secretaris Binnerts op en een 
maand later volgde landelijk penningmeester Houben haar voorbeeld. Na een kwart van het 
bestuursjaar bleef slechts een rompbestuur van drie bestuurders achter. Een dergelijke situatie 
was voorheen al één keer voorgekomen, namelijk in 1994. Toen ging het echter ook daadwer-
kelijk om de kernfunctionarissen landelijk voorzitter, algemeen secretaris en landelijk penning-
meester (respectievelijk Arjan Toor, Sandra Spek en Wibo van Ommeren) die achterbleven. Nu 
moest er flink worden geschoven met het waarnemen van hoofdbestuursfuncties. Internationaal 
secretaris Van Run nam, na een maand de functie van algemeen secretaris te hebben waargeno-
men, de functie van landelijk penningmeester op zich. Uiteindelijk zou hij het gehele bestuurs-
jaar deze functie waarnemen. Algemeen bestuurslid Jansen werd waarnemend op de post van 
algemeen secretaris gezet. Een zware tijd brak aan voor het hoofdbestuur aangezien zij op alle 
fronten moest blijven functioneren, terwijl er binnen de vereniging niet genoeg animo leek te 
zijn voor een positie in het hoofdbestuur. 

In de tussentijd had de JOVD zich sceptisch uitgelaten over het kabinet Balkenende IV dat met 
haar hernieuwde christelijke reveil volgens de jonge liberalen terug in de tijd ging. Dit was niet 
in de laatste plaats door de kabinetsdeelname van de ChristenUnie die zich verweerde tegen 
abortus en wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van embryo’s. In een 
persbericht laat landelijk voorzitter Koebrugge weten dat ‘door nu geen keuze te maken op het 
gebied van medisch ethische kwesties, het nieuwe kabinet juist kiest voor achteruitgang in plaats 
van vooruitgang’. In het verlengde hiervan reageert de JOVD bij monde van de Twentse voorzit-
ter Krijn Lock en landelijk voorzitter Koebrugge op het feit dat de rechten van homoseksuelen 
onder het nieuwe kabinet ook verwaarloosd dreigen te worden. Het einde leek volgens de jonge 
liberalen zoek toen ambtenaren mochten weigeren een huwelijk te sluiten tussen mensen van 
hetzelfde geslacht. Het feit dat afdelingsvoorzitters moesten bijspringen bij het opstellen van 
persberichten was symbolisch voor het dal waarin de vereniging zich bevond. Met slechts drie 
hoofdbestuurders over en een dalend kader in veel afdelingen was deze periode ongetwijfeld 
een van de grootste dieptepunten in de historie van de JOVD. Desondanks was de sfeer tijdens 
het voorjaarscongres in Hotel Berg en Dal in Nijmegen goed. Veel leden genoten van de natuur-
rijke omgeving en het terras dat het hotel bood. Jozias van Aartsen opende het congres en VVD-
voorzitter Jan van Zanen, tevens voormalig vice-voorzitter van de JOVD, sprak de jonge liberalen 
’s avonds toe. Van Zanen, die zijn politieke carrière bij de JOVD begon, noemde het een grote eer 
en een van zijn grootste wensen om tijdens de zaterdagavond het congres van de JOVD toe te 
spreken. Uri Rosenthal, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, sloot op zondagmiddag 
het congres af met een speech. 

Nadat de kandidaatstellingscommissie was geraadpleegd waren er echter hulptroepen onder-
weg. Op 1 mei werd het hoofdbestuur eindelijk versterkt door een drietal bestuurders op ad 
interim basis. Jeroen Diepemaat, voormalig vice-voorzitter van de afdeling Twente, werd be-
noemd tot algemeen secretaris. Oud-bestuurder van de afdeling Leiden, Machteld Vlaanderen, 
werd vice-voorzitter belast met voorlichting. Saillant detail is dat haar vader, Erik-Pieter Vlaan-
deren uit de toenmalige afdeling ’t Gooi, in 1981 enkele uren landelijk penningmeester was, 
maar na een motie van wantrouwen het veld moest ruimen. Hiermee was hij de kortst zittende 
hoofdbestuurder ooit.  Tenslotte werd de Maastrichtenaar Sebastiaan Vliegen benoemd tot alge-
meen bestuurslid politiek.
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                Durf te denken
Op 9 mei grepen de jonge liberalen de ‘Dag van Europa’ aan om in Leiden actie te voeren voor 
een transparanter en democratischer Europa. Er werd een pamflet voorgelezen en er werden 
JOVD-ballonnen opgelaten waaraan kaartjes vastzaten met een politieke boodschap. Diezelfde 
maand wist de JOVD op opmerkelijke wijze de media te halen. De notoire website ‘GeenStijl’ 
wijdde een rubriek aan het feit dat de top van de verenging met Koebrugge, Jansen en Vlaande-
ren louter uit dames zou bestaan. De andere helft van het bestuur werd niet genoemd. In shirts 
met het daarop het JOVD-embleem werden de vrouwelijke bestuursleden, onder de melodie 
van een nummer van ‘Linda, Roos en Jessica’, gepresenteerd als het charmante alternatief voor 
de JOVD-typische blazers, dassen, parelkettingen en sigaren. Op zijn bekende brutale wijze 
voelde verslaggever Rutger Castricum de dames op het Binnenhof aan de tand en stak daarbij 
met hen en de vereniging de draak. Ondanks de enorme media-aandacht die dit opleverde, was 
er binnen de JOVD vooral bezorgdheid over het inhoudsloze image dat nu werd neergezet. En-
kele dagen laten waren Koebrugge en Vlaanderen aanwezig bij het programma ‘Knevel en van 
den Brink’ om dit imago weer enige inhoud te geven. 

Op 24 juni vond een buitengewone algemene vergadering plaats waar alle achterstallige punten 
van de jaarlijkse algemene vergadering werden behandeld. Ook werd de benoeming van de ad 
interim bestuurders door de algemene vergadering bekrachtigd. Vooral over Vliegen en Vlaan-
deren waren veel afdelingsbestuurders niet onverdeeld enthousiast, maar gezien het feit dat 
het hoofdbestuur dringend behoefte aan versterking had kregen zij het voordeel van de twijfel. 
Diepemaat daarentegen werd unaniem verkozen tot algemeen secretaris. Zoals verwacht werd 
het hoofdbestuur door de vergadering kritisch bejegend over het optreden van de vrouwelijke 
bestuursleden bij GeenStijl. In de tussentijd was Marijke Tsoutsanis vertrokken als adviseur van 
het JOVD-hoofdbestuur namens het VVD-hoofdbestuur en werd in die hoedanigheid opgevolgd 
door Jorine Janssen. 

Ter ondersteuning van het augustus offensief werd in augustus de grafische commissie ingesteld 
die zich bezig zou gaan houden met het ontwerpen van flyers en andere promotiematerialen. Een 
jaar later zou deze commissie aan de basis staan van het vernieuwde logo. In augustus spraken 
de jonge liberalen zich ook uit tegen het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om de koran te 
verbieden. Zij benadrukten in een persbericht dat de staat zich niet hoorde te bemoeien met de 
individuele geloofsbelijdenis van mensen. Ondanks de relatieve rust in de zomerperiode bleef 
het hoofdbestuur in augustus niet onberoerd. Algemeen bestuurslid politiek Vliegen legde hal-
verwege deze maand zijn functie neer omdat de functie niet inhield wat hij ervan had verwacht. 
In een korte brief naar de leden liet hij weten dat hij meer  met organisatie bezig moest zijn dan 
hij in zijn functie had verwacht. Als geval hiervan slonk de versterking, die het hoofdbestuur en-
kele maanden eerder gekregen had, inmiddels weer. 

In september pleitte de JOVD door middel van een ludieke actie voor het afschaffen van de Al-
gemene Ouderdomswet (AOW) door het systeem over een periode van dertig jaar af te bouwen. 
Met de aankomende vergrijzing werden de lasten voor jongeren volgens de jonge liberalen 
immers steeds groter en zij waarschuwde het kabinet hier voor.  Enkele JOVD’ers probeerden 
symbolisch een als oude man verkleed lid over het Plein in Den Haag te dragen. Deze poging 
mislukte en moest uitbeelden dat jongeren op den duur de lasten van de ouderen niet meer zou-
den kunnen dragen. Een maand later noemde de JOVD het burgemeestersreferendum dat werd 
gehouden in Utrecht, een regelrechte aanfluiting. De twee kandidaten voor de functie waren 
allebei lid van de PvdA en de opkomst bleek achteraf ook zeer laag te zijn. De JOVD betreurde 
het feit dat politici van de gevestigde orde elkaar baantjes toebedeelden en pleitten ervoor om 
het voor partijloze mensen ook mogelijk te maken burgemeester worden via een rechtstreekse 
verkiezing. 
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 2007  
Wat betreft de hoofdbestuurlijke perikelen was het in oktober weer raak. Deze keer was vice-
voorzitter Vlaanderen de hoofdrolspeler. Met een citaat van haar in De Telegraaf van 19 oktober 
werd oud zeer van de JOVD naar boven gehaald. De krant deed verslag van een feestje van Rita 
Verdonk waar Vlaanderen, die goed contact onderhield met de politica, ook aanwezig was. Daar 
tekende de krant de uitspraak van Vlaanderen op dat volgens haar veel JOVD’ers sympathie 
hadden voor Verdonk. Omstreden was ook het feit dat Vlaanderen vanuit haar rol als hoofdbe-
stuurder van de JOVD Verdonk een logo aanbood voor haar nieuwe partij. Na de onenigheden 
die ontstonden na uitspraken van toenmalig voorzitter Terwal omtrent de VVD-lijsttrekkersver-
kiezingen in 2006 besloot het hoofdbestuur zich niet meer te mengen in zogenaamde poppe-
tjesdiscussies binnen de VVD. In een bericht naar aanleiding van het artikel in De Telegraaf 
liet het hoofdbestuur dan ook weten zich te willen richten op politiek inhoudelijke discussies 
en niet op het leiderschap van de VVD. Ondanks aandringen van het hoofdbestuur wilde de 
krant het artikel niet rectificeren. Het politieke vuurtje werd zelfs opgestookt toen diverse me-
dia verschillende afdelingsvoorzitters telefonisch benaderden om een voorkeur voor Rutte of 
Verdonk uit te lokken. Behendig crisismanagement van het hoofdbestuur moest snel toegepast 
worden. Tevens liet het hoofdbestuur in het eerder genoemde bericht weten het vertrouwen in 
Vlaanderen, wiens functioneren in de voorgaande maanden niet optimaal was, op te zeggen. 
Omdat Vlaanderen in eerste instantie weigerde op te stappen ontnam het hoofdbestuur haar 
de portefeuille voorlichting welke door landelijk voorzitter Koebrugge werd overgenomen. Het 
vice-voorzitterschap kon niet ontnomen worden aangezien Vlaanderen door de algemene ver-
gadering was gekozen en niet door het hoofdbestuur was aangesteld. Na enkele dagen stapte 
zij toch op. Opnieuw was het hoofdbestuur gedecimeerd en bleef van de nieuwe garde hoofdbe-
stuurders alleen Diepemaat nog over die zich inmiddels voor het landelijk voorzitterschap had 
gekandideerd. Vlaanderen had eerder te kennen gegeven deze functie ook te ambiëren, maar 
werd afgewezen door de kandidaatstellingscommissie. 

Oktober was ook de maand waarin de JOVD voor het eerst met een delegatie de Nederlandse 
Antillen bezocht. Deze reis was georganiseerd door het politiek commissariaat koninkrijksrela-
ties onder leiding van Boris van Arnhem. Een week lang verdiepten de jonge liberalen zich op 
Curacao in diverse nationale, interessante onderwerpen zoals onderwijs en sociaal-economi-
sche ontwikkeling. Ook werd de voorzitter van de Staten van de Nederlandse Antillen bezocht 
waarmee de JOVD zelfs de plaatselijke media haalde.

Vlak voor haar aftreden in november bracht landelijk voorzitter Koebrugge nog een gewaagd 
persbericht uit waarin de JOVD pleitte voor het afschaffen van de basisbeurs. De jonge liberalen 
steunden de onderwijsminister Plasterk (PvdA) hierin, maar vonden zijn plannen niet compleet 
genoeg. Zo vonden zij dat de overheid de collegegelden op zich moest nemen. Diezelfde maand 
vond na een woelig jaar dan eindelijk het najaarscongres plaats alsmede de algemene vergade-
ring waar een nieuw hoofdbestuur verkozen werd. Het congres vond, net als anderhalf jaar eer-
der, plaats in het Hilton hotel in Rotterdam. De organiserende projectgroep, waarvan ongeveerde 
helft dat weekend doorstroomde naar het hoofdbestuur, doopte het thema in haar enthousiasme 
tot ‘grenzeloos ambitieus’. Dit klonk menig JOVD’er uiteraard als muziek in de oren. Erevoorzit-
ter Wiegel, die niet aanwezig kon zijn, sprak de verzamelde jonge liberalen toe en wenste ze een 
mooi congres toe. Pieter Winsemius opende het congres en tijdens het openingsgedeelte reikte 
ruimtevaarder Wubbo Ockels de eerste JOVD Duurzame Innovatie Award uit. Deze prijs was een 
kroon op het werk van politiek commissaris Saskia Troy en landelijk voorzitter Koebrugge die 
zich beide hadden ingespannen voor duurzaamheid als belangrijk politiek thema. Koebrugge 
ging eerder dat jaar tijdens haar speech op het VVD-congres in mei  uitgebreid in op de liberale 
waarde van duurzaamheid.
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               Durf te denken
Enige tijd gonsde het van de geruchten over een spreker die vanwege veiligheidsredenen niet 
bekend werd gemaakt. Veel JOVD’ers dachten zeker te weten dat het ging om Geert Wilders, 
maar tijdens de werkgroep over vrijheid van religie op zaterdag werd duidelijk om wie het ging. 
Eshan Jami, aanvoerder van het comité voor ex-moslims, sprak samen met VVD’er Fred Teeven 
en SGP-leider Bas van der Vlies voor een bomvolle zaal. Bijna alle JOVD’ers aanwezig op het 
congres bezochten deze spraakmakende werkgroep waardoor even verderop een gevolmach-
tigd minister van de Antillen het met een handjevol jonge toehoorders moest doen.

‘s Avonds stond de verkiezing van het nieuwe hoofdbestuur op het programma. Een enthousiast 
kandidaat-bestuur dat uit maar liefst acht mensen bestond stond te trappelen om de JOVD te 
gaan leiden. Binnen de vereniging was, na de vele aftredende bestuurders in het voorgaande 
anderhalf jaar, een sfeer van opluchting merkbaar en de afdelingen ontvingen het nieuwe hoofd-
bestuur dan ook met open armen. Jeroen Diepemaat verliet het algemeen secretariaat en werd 
verkozen tot landelijk voorzitter. Diepemaat vestigde met zijn achttienjarige leeftijd een nieuw 
record, namelijk die van jongste JOVD-voorzitter in de geschiedenis van de vereniging. Voor de 
functie van algemeen secretaris werd Jeffrey Lemm, voormalig voorzitter van de afdeling Baro-
nie van Breda, unaniem verkozen. Ingrid Jansen besloot nog een jaar langer hoofdbestuurder te 
blijven en werd verkozen tot landelijk penningmeester, terwijl de Twentenaar Mark Huizenga 
de nieuwe vice-voorzitter werd. Internationaal secretaris Van Run besloot, tegen de toenmalige 
tijdsgeest in, nog een derde termijn door te gaan en werd met één stem tegen herkozen. Voor-
malig voorzitter van de afdeling Utrecht, Mark Thiessen, werd verkozen tot algemeen bestuurslid 
politiek en voorlichting. Martijn Postma en Martijn Jonk, respectievelijk voorzitter en secretaris 
van de afdeling Den Haag, werden verkozen tot algemeen bestuursleden. Postma ging zich be-
zighouden met vorming en scholing, terwijl Jonk zich richtte op de promotie en ledenwerving. De 
Groninger en oud-hoofdbestuurder Tim Huiskes werd de nieuwe hoofdredacteur van Driemas-
ter.Tijdens de verkiezing deden zich nauwelijks problemen voor, slechts Postma kreeg wat kri-
tische geluiden uit de zaal te verduren. Toeval of niet, juist bij Postma werd door het stembureau 
een teveel aan stemmen geconstateerd dan er eigenlijk in omloop behoorden te zijn. Algemeen 
secretaris Lemm kreeg al meteen zijn eerste opdracht. Hij moest uitzoeken hoe een teveel stem-
men aan kon ontstaan en bij de volgende algemene vergadering eventuele fraude al dan niet 
uitsluiten. Ook kreeg het hoofdbestuur meteen een motie mee van de algemene vergadering 
mee die opdroeg om wederom de mogelijkheden van OMOV als stemsysteem te onderzoeken. 
De inmiddels afgetreden voorzitter Koebrugge gaf traditioneel haar afscheidsspeech. Waarin ze 
echter afweek van de traditie was de overhandiging van de voorzittershamer. Deze hamer was 
tijdens het lustrumcongres van 1964, dat plaatsvond in Amsterdam, aan de toenmalige lande-
lijk voorzitter Erwin Nypels geschonken door de afdeling Amsterdam. Sindsdien behoorde de 
hamer tot de traditionele overdracht van de landelijk voorzitter. Koebrugge overhandigde de 
hamer niet aan haar opvolger Diepemaat, maar beloofde de hamer wel te overhandigen indien 
Diepemaat ervoor zou zorgen dat enkele andere traditionele artefacten weer in handen van het 
hoofdbestuur zouden komen. Met grootse verwachtingen kon het nieuwe hoofdbestuur aan de 
slag. 

Al meteen regende het persberichten vanuit het nieuwe hoofdbestuur. Nadat het hoofdbestuur 
had laten weten zeer teleurgesteld te zijn in de plannen van onderwijsminister Plasterk om het 
collegegeld voor studenten te verhogen kondigden de jonge liberalen aan dat zij op zoek zou-
den gaan naar de beste huisbaas van het jaar. Deze actie was een reactie op de huisjesmelker-
verkiezing die eerder werd georganiseerd door de landelijke studentenvakbond en ROOD, de 
jongeren van de SP. 
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 Leve de JOVD!
   De JOVD wordt zestig jaar oud. Dat is een leeftijd waarop veel    
   mensen tegenwoordig het werkzame bestaan reeds hebben verlaten. Zo 
   niet de JOVD, en gelukkig maar. Dat is ook zeer terecht, want na zestig jaar  
   bestaan staat het doel van de JOVD nog recht overeind: het is nog niet ver 
   vuld en net zo belangrijk als in 1949. 

   Want het belangrijkste dat de JOVD toe te voegen heeft, dat is na al die   
   jaren nog steeds vervat in haar statutaire doelstellingen: het verspreiden  
   van het liberalisme en het opleiden van mensen. In een wereld waar jonge 
mensen worden geconfronteerd met steeds meer organisaties waarin ze actief kunnen zijn en 
steeds meer manieren waarop ze hun toekomst vorm kunnen geven, is het voor de JOVD be-
langrijk om zich te blijven concentreren op die twee centrale punten. Lezend in het, overigens 
magnifieke, boek ‘De jonge liberalen’ is te zien dat de vereniging al decennia lang worstelt met 
dezelfde issues: bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de JOVD ten opzichte van de VVD, de 
interne organisatie en het bewaken en uitdragen van het liberalisme op het scherpst van de 
snede èn zonder compromis. Op dat laatste gebied zijn in de jaren al heel wat - op het eerste 
oog wellicht wat vreemde – standpunten langsgekomen. Dat vreemde, afwijkende en principi-
ële is nu minstens zo belangrijk als welk moment dan ook in de afgelopen zestig jaar. Zestig jaar 
geleden of welk moment dan ook daartussen. Het liberalisme staat onder druk: persoonlijke 
vrijheden hebben te lijden onder maatregelen tegen vermeende veiligheidsbedreigingen, eco-
nomische vrijheden worden ingeperkt vanwege economische omstandigheden die handelen 
van ingrijpende – en Keynesiaanse – aard door de overheid zouden vereisen. Het is niet moeilijk 
om te constateren dat op één of beide hiervoor genoemde gebieden alle Nederlandse politieke 
partijen de laatste jaren zijn bezweken. Ze zijn bezweken voor dat vervloekte pragmatisme, de 
politieke waan van de dag. Het is aan de JOVD om verder te kijken dan een horizon van één of 
enkele kabinetsperiodes en te voorkomen dat het liberalisme in Nederland, en indirect we-
reldwijd, wordt uitgehold. Ook hierom is onafhankelijkheid van de JOVD meer van belang dan 
ooit tevoren. Discussies over de interne organisatie van de JOVD lijken zinloos, maar blijven 
zinvol, aangezien het voeren van de discussie zelf tot nieuwe inzichten leidt en mensen leren 
over organiseren en over structuren. Wèl is het van belang om oplossings- en toekomstgericht 
te blijven op dit vlak, dat houdt er nog wel eens aan over.In mijn hoofdbestuursjaar hebben we 
als HB hoofdbestuur een aantal voorstellen gedaan om de vereniging ‘open te gooien’, meer 
bottom-up dan top-down: ons meer te  richten op kansen en uitdagingen dan op functies, meer 
transparantie door te voeren in de organisatie èn competenties van mensen beter in kaart te 
brengen en te benutten. Hoe professioneel de JOVD ook is, het is toch te zien dat deze vorm van 
competentiemanagement helaas deels verloren is gegaan. De kracht van de JOVD ligt in haar 
ideologie en in haar mensen, en het bereiken van haar doelstellingen zal makkelijker gaan als 
de ideologie, (die mijns inziens altijd bottom-up is in het liberalisme,) wordt ingezet in de orga-
nisatie door zoveel mogelijk uit die krachtige individuen te halen die een tijd rondlopen bij de 
JOVD.

Het opleiden van mensen vindt dus plaats door überhaupt actief te zijn in de vereniging, maar 
moet ook bewust en gericht plaats blijven vinden. Vorming en scholing is één van onze kern-
competenties en kan enorm helpen om onze doelen te bereiken. Op dit vlak èn op politiek vlak 
doet de JOVD er goed aan om een, liefst eigenzinnige, langetermijnstrategie te volgen. Zo kun-
nen we er zeker van zijn dat de volgende zestig jaar even succesvol, leerzaam en plezierig zullen 
zijn als de eerste zestig.  Leve de JOVD, leve het liberalisme!

Laurens Heinen
Landelijk penningmeester 2004 - 2005
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Hans de Backer en ik weer eens midden in de nacht de stand van zaken in de JOVD door. De on-
derverdeling van het hoofdbestuur in een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur, waar een 
jaar eerder voor was gekozen, was ten einde gekomen (Hans was algemeen bestuurslid politiek 
en voorlichting en waarnemend algemeen secretaris en ik was algemeen bestuurslid organisa-
tie en waarnemend landelijk penningmeester). 

Bestuur Laane is begonnen in het bubbelbad van een bungalowpark te Hoenderloo waar tijdens 
een buitengewone hoofdbestuursvergadering de laatste benoemingen werden bekrachtigd: 
David Vermorken, Wilmer Smeenk, Wouter Oosterveld en Tineke Prins kwamen ons verster-
ken. Voor het bungalowpark in Hoenderloo was gekozen vanwege haar strategische ligging (op 
tweehonderd meter naast de discotheek “The Gate”) en de inspirerende omgeving die garant 
stond voor lange wandelingen en een goede discussie. Wilfred Chrispijn (en Godart van Gendt 
(beiden algemeen bestuurslid) bleven op hun post, Hans had weer tijd voor politiek en ik ver-
ruilde de portefeuille organisatie voor het landelijk voorzitterschap. In de landelijke politiek 
speelde in eerste instantie met name de inrichting van de verzorgingsstaat en de pardonrege-
ling voor 26.000 asielzoekers. De regering kwam met het idee voor een levensloopregeling en 
plannen voor aanpassing van de WAO, de JOVD bracht het hervormen van de AOW in, terwijl 
de vakbonden en de oppositie steeds meer mensen op de been kregen om te demonstreren 
tegen het regeringsbeleid. Internationaal waren er de Europese verkiezingen, waar de JOVD 
actief campagne voor voerde met haar europlan, en de toetreding van tien nieuwe EU-lidstaten. 
Tijdens de tweede helft van 2004 werd het nieuws gedomineerd door politieke strubbelingen 
en afrekeningen. Oud-landelijk voorzitter Annette Nijs verloor de strijd op het ministerie van on-
derwijs van Maria van der Hoeven, de strijd om de partijleiding van de VVD tussen van Aartsen 
en Zalm eindigde onbeslist en Dijkstal bleef maar commentaar vanaf de zijlijn leveren op Ver-
donk en Van Aartsen. Ondertussen presenteerden Wilders en Oplaat een tienpuntenplan waarin 
onder andere stond dat Turkije nooit lid mocht worden van de EU en dat de maximum snel-
heid op de Nederlandse wegen omhoog moest. Van Aartsen was hier niet van gecharmeerd en 
Wilders mocht de VVD-fractie verlaten. Dieptepunt van 2004 was de moord op Theo van Gogh. 
Van Gogh had samen met Ayaan Hirsi Ali de film “Submission Part I” uitgebracht waarin zij de 
positie van de vrouw in de Islam aan de orde stelden. Ongeloof, angst en ontzetting maakte zich 
meester van de samenleving. Ook groeide het besef, dat in een samenleving die wij willen, een 
mening nooit reden kan zijn voor bedreigingen of moord. 

Dankzij de inzet en inbreng van vele JOVD’ers waren er altijd heftige discussies tijdens de con-
gressen, weekeindjes, internationale- en afdelingsactiviteiten. Discussies die vaak onder het 
genot van een pilsje door gingen tot in de nachtelijke uurtjes, want de JOVD is niet alleen een 
politieke leerschool, maar is ook een plek waar jonge liberalen kunnen genieten van het leven.

Paul Laane
Landelijk voorzitter 2004

JOVD’ers genieten van het leven. Dat was de conclusie die ik op 10 januari, 
de dag na de nieuwjaarsborrel, trok tijdens het inspecteren van de over-
gebleven drankvoorraad. De weken ervoor was hard gewerkt om de zolder 
klaar te maken voor de nieuwjaarsborrel. De zolder van het algemeen 
secretariaat moest omgevormd worden van werkruimte van het hoofdbestuur
naar een ontmoetingsplek voor leden, waarbij de eerste muur al gesloopt was
nog voor bestuur Van As aantrad.Een voortvarendheid die wij, bestuur Van As, 
van elkaar verwachtten en in 2004 over de JOVD zouden uitspreiden. Eén 
maand later, vier collega’s armer en beiden een portefeuille rijker, namen
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Het algemeen secretariaat was tijdens de nieuwjaarsborrel in 2008 wederom het toneel van de 
bekendmaking van de Liberaal van het Jaar. Sophie in ’t Veld, Europarlementariër namens D66, 
was dit jaar de gelukkige winnares. Zij kreeg de prijs vanwege haar inspanningen zowel binnen 
als buiten Europa op het gebied homo- en vrouwenrechten, privacy en individuele vrijheden. 
Een blije In ’t Veld nam de trofee aan en hield een speech waarin zo nog eens duidelijk maakte 
waar zij voor stond. Ook had het hoofdbestuur een nieuwe prijs in het leven geroepen, namelijk 
de Liberale Aanmoedigingsprijs.  Geert Wilders kreeg de prijs, een spiegel met onderaan de 
tekst ‘dat kan liberaler’, als eerste toebedeeld met de hoop dat hij zich in de toekomst liberaler 
zou opstellen. Volgens landelijk voorzitter Diepemaat was Wilders ooit een politiek en liberaal 
talent, maar was hij sinds zijn vertrek bij de VVD het liberale spoor bijster geraakt. Wilders, die 
op dat moment in Israel verbleef, liet vanuit zijn verblijfplaats op typische wijze weten niet on-
der de indruk te zijn. ‘Laat ze maar brallen, bier drinken en sigaren roken zonder mij,’ luidde de 
reactie van de politicus. Zowel het uitreiken van de prijs als de reactie van Wilders, die in die 
periode het nieuws domineerde vanwege zijn aanstaande film over de islam ‘Fitna’, leverde de 
JOVD nodige media-aandacht op. Ook werd de vernieuwde website van de vereniging tijdens 
de nieuwjaarsborrel gelanceerd en gepresenteerd. Drijvende kracht achter de nieuwe website 
was voorzitter Diepemaat die de website had laten ontwerpen door een daarin gespecialiseerd 
bedrijf. De website oogde veel frisser en moderner dan haar voorganger en het werd boven-
dien mogelijk voor hoofdbestuurders om columns te plaatsen. Baanbrekend was dat zowel de 
afdelingen als het politiek commissariaat een eigen website kregen die geheel dezelfde lay-out 
had als de landelijke website. Voorheen hadden afdelingen allemaal zeer verschillende soorten 
websites, maar nu namen steeds meer afdelingen de landelijke lay-out over. Met behulp van de 
voorzitter van de internetcommissie, Thomas Peter Klostermann, bouwde het hoofdbestuur de 
website steeds meer uit tot een vast begrip binnen de JOVD. Even was het algemeen secretari-
aat in januari in staat van beleg toen er een steiger, die eigenlijk de buren toebehoorde, tegen 
aan was gewaaid. De politie en brandweer moesten ingeschakeld worden en ook de straat werd 
afgezet waardoor de nodige ramptoeristen hun aandacht vestigden op het pand waarin de JOVD 
haar secretariaat hield. Nadat de steiger weer op zijn plaats was gezet, konden de aanwezige 
hoofdbestuurders weer veilig het secretariaat verlaten.

In maart vond na ruim een jaar van afwezigheid weer een cursus-voor-cursusleidersweekend 
plaats. Tijdens dit weekend werden traditioneel nieuwe cursusleiders getraind en klaargestoomd 
voor het cursusleiderschap. Met maar liefst zeven nieuwe cursusleiders was de JOVD weer ver-
zekerd van een actieve groep cursusleiders. Aan het eind van het jaar zouden er nog eens vier 
nieuwe cursusleiders bijkomen. Ondanks het feit dat de verwachting was dat het hoofdbestuur 
zonder enige problemen de rit zou uitzitten, bleek dat ook dit hoofdbestuur te maken kreeg met 
bestuurders die voortijdig aftraden. Vice-voorzitter Huizenga moest vanwege studiedruk zijn 
hoofdbestuurderschap aanzienlijk afbouwen. Zo deed hij een stap terug door verder te gaan 
als algemeen bestuurslid organisatie en kondigde hij aan af te treden tijdens de jaarlijkse alge-
mene vergadering. Algemeen bestuurslid Jonk werd hierop aangesteld als waarnemend vice-
voorzitter. Ook kwam in deze periode het zilveren belletje terug in handen van de algemeen 
secretaris. Dit traditionele artefact werd tijdens het lustrumcongres in 1974 geschonken aan de 
toenmalig algemeen secretaris Nico Maas door het district Noord. De voorzitter diende met de 
bel orde te krijgen bij een toespraak tijdens het congresdiner. 

Na een campagne van twee maanden, die actiever werd gevoerd dan het voorgaande jaar, werd 
door de JOVD de nieuwe ‘huisbaas van het jaar’ bekend gemaakt. Deze actie was ontstaan bin-
nen de afdeling Groningen in een reactie op de landelijke studentenvakbond en ROOD, de SP-
jongeren, die zelf ieder jaar de ‘huisjesmelker van het jaar’ opzochten. 
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De heer Martens uit Nijmegen was de gelukkige huisbaas en kreeg thuis een ingelijste certifi-
caat uitgereikt van voorzitter Diepemaat. Tijdens de campagne hadden studenten uit heel Ne-
derland hun huisbaas genomineerd en daarmee bleek volgens Diepemaat dat er naast de rotte 
appels ook heel veel goede huisbazen waren. Hij hoopte met deze prijs een signaal af te geven 
aan huisjesmelkers. De VVD bestond in januari zestig jaar en dat werd gevierd in het chique Kra-
snapolsky aan de Dam in Amsterdam. Middels een persbericht feliciteerde de JOVD de partij en 
ook op de lustrumviering in Krasnapolsky was het hoofdbestuur bijna voltallig vertegenwoor-
digd. 

In februari was wederom de student onderwerp van gesprek. De jonge liberalen keerden zich 
faliekant tegen het plan van Groenlinks en haar jongerenorganisatie DWARS om een progres-
sieve studietax in te voeren. Volgens de JOVD werden studenten die hun studie succesvol had-
den afgerond en een goede baan hadden met deze academicibelasting benadeeld tegenover 
minder goede studenten. De JOVD nam nogmaals de gelegenheid om te pleitten voor het af-
schaffen van de basisbeurs mits de overheid de collegegelden op zich zou nemen. Tijdens het 
introweekend in januari was landelijk voorzitter Diepemaat hierover al in debat gegaan met de 
voorzitter van DWARS. Ook reisde de JOVD in februari met een grote groep bestaande uit vooral 
nieuwe leden af naar Brussel onder leiding van internationaal secretaris Van Run. Ondermeer 
het Europees Parlement werd bezocht waar de jonge liberalen werden opgevangen door Eu-
roparlementarier Jules Maaten (VVD) die zelf begin jaren tachtig drieënhalf jaar internationaal 
secretaris was van de JOVD. Hiermee is hij nog steeds de langstzittende internationaal secretaris 
in de historie van de jonge liberalen. 

Opvallend was het kaderprobleem waar de JOVD al enige jaren mee kampte. Het aantal actieve 
leden binnen afdelingen en op landelijk niveau liep terug. Zodoende werd het moeilijker om va-
cante posities in te vullen in bijvoorbeeld het hoofdbestuur. Dit probleem had inmiddels ook de 
grotere afdelingen aangetast. Nu was het een bekend fenomeen dat afdelingen slapend werden 
verklaard om na een aantal jaren weer nieuw leven te worden ingeblazen. Echter werd het tekort 
aan actieve afdelingsbestuurders zeer nijpend. Afdelingen die ooit glorieuze tijden meemaak-
ten waren afgekalfd tot halfslapende afdelingen waarvan de afdeling Amsterdam het meest pro-
minente voorbeeld was. Met begeleiding van vice-voorzitter Jonk en algemeen secretaris Lemm 
werd de afdeling uit haar slapende toestand ontwaakt. Lemm begeleidde later dat jaar de door-
start van de afdeling Rijnmond die eerder ook in zwaar vaarwater terecht was gekomen. Toch 
werd de vereniging dit jaar ook een afdeling rijker, namelijk de afdeling Noord-Holland Noord. 
In maart bracht PVV-voorman Geert Wilders zijn langverwachte film Fitna uit. De JOVD bracht 
een ludiek tegenfilmpje van één minuut waarmee zij het recht van Wilders op vrije meningsui-
ting, binnen de grenzen van de wet, wilde verdedigen. De jonge liberalen waren geschokt door 
de voorbarige uitlatingen van veel kabinetsleden en politici over de film en vonden dat het niet 
zo kon zijn dat Nederland moest toegeven aan landen waar men niet eens weet wat de vrijheid 
van meningsuiting inhoudt. In het filmpje was een donkere ruimte te zien waarin de JOVD-vlag 
werd verlicht met behulp van een kaars. Een vrouwelijke stem las het bekende verzetsgedicht 
‘een volk dat voor tirannen zwicht’ van Van Randwijk voor. Naar aanleiding van Fitna organi-
seerde de JOVD samen met moslimjongeren een debat over deze film in Amsterdam. Het tegen-
filmpje was ook onderdeel van het zogeheten JOVDTV, een website waarop de jonge liberalen 
filmpjes van hun activiteiten plaatsten. Zo verschenen er ondermeer filmpjes van interviews 
van de beide kandidaten voor het voorzitterschap van de VVD, Ivo Opstelten en Onno Hoes. De 
strijd om het voorzitterschap van de VVD zorgde voor een klein relletje binnen de JOVD toen het 
wederom om een poppetjesdiscussie van die partij bleek te gaan. Aanleiding van het relletje 
was het feit dat hoofdredacteur Huiskes alleen een interview met Opstelten in Driemaster had 
geplaatst inclusief foto op de voorkant van Driemaster. 
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De Brabander Hoes kwam niet aan bod, waardoor veel mensen de indruk kregen dat de JOVD 
een keuze had gemaakt voor Opstelten. Na een telefoongesprek met Hoes had voorzitter Diepe-
maat de ongemakkelijke situatie uitgepraat. Overigens had Driemaster een grote gedaantever-
andering ondergaan. Zo werd vanaf dit jaar het blad voor het eerst volledig in kleur afgedrukt en 
had hoofdredacteur Huiskes ‘de vrouw op de achterkant’, onderwerp van een klassieke motie, 
in ere hersteld. Dat het om functioneel bloot ging bewezen de politieke boodschappen die de 
dames in de verschillende edities uitdroegen. Ook sierde voormalig landelijk voorzitter Terwal 
een achterkant. De gewaagde opmaak kreeg echter de nodige kritiek en werd niet altijd even 
representatief geacht. Ook de titel op de voorkant was volgens veel leden niet goed genoeg 
leesbaar als ‘Driemaster’. Rond deze periode vond ook een verandering plaats in de leden-
administratie, want het werd mogelijk voor nieuwe leden om zich via internet aan te melden. 
Volgens de wet volstond het invullen van het eigen rekeningnummer om de JOVD te machtigen 
geld af te schrijven.

In april vonden de jaarlijkse algemene vergadering en het voorjaarscongres in het Van der Valk 
hotel in Nootdorp bij Den Haag plaats. De Rotterdamse burgervader en verkozen voorzitter van 
de VVD Opstelten sprak samen met prominent VVD’er Frits Korthals Altes het JOVD-publiek 
toe. Het eerste gedeelte van de vergadering vond al enkele dagen eerder plaats in het Florin in 
Utrecht. Aangezien het hoofdbestuur nog niet met een onderzoek omtrent OMOV was gekomen 
kondigde de algemeen secretaris een projectgroep aan die onder leiding van oud-algemeen se-
cretaris David Vermorken aan de slag ging met de statuten en reglementen van de JOVD. Enigs-
zins hilarisch was het feit dat landelijk penningmeester Jansen uit handen van de Groninger 
secretaris Arjen Maathuis een tuinbroek kreeg met het dringende verzoek die broek aan te trek-
ken. Maathuis beriep zich hierbij op een uitspraak van Jansen op de voorbereidende algemene 
vergadering het jaar ervoor, waarbij zij toegezegd zou hebben dat zij uitgedost in tuinbroek op 
de jaarlijkse algemene vergadering zou verschijnen.  Uiteindelijk ging Jansen overstag. Zoals 
reeds eerder aangekondigd trad hoofdbestuurder Huizenga af, maar vlak voor het congres werd 
ook duidelijk dat algemeen bestuurslid Postma wegens persoonlijke omstandigheden zou aftre-
den. Martijn Jonk werd door de leden verkozen tot vice-voorzitter en verder waren er, tot grote 
onvrede van de algemene vergadering, geen andere kandidaten. Jonk nam ook de portefeuille 
organisatie waar totdat er voor die functie een geschikte opvolger werd gevonden. Het functio-
neren van de kandidaatstellingscommissie stond hierdoor wederom ter discussie en veel afde-
lingsbestuurders vonden het verworden tot een gesloten club van oudgedienden. De commissie 
vormde volgens deze afdelingsbestuurders ook een iets wat hoge drempel voor JOVD’ers die 
geïnteresseerd waren in een carrière als hoofdbestuurder. Het meest spraakmakende van de 
vergadering was wel het aannemen van een vernieuwd logo, ontworpen door vice-voorzitter 
Jonk en Jan Kranendonk van de grafische commissie. Aanvankelijk werd een transformatie van 
het bekende logo enigszins sceptisch ontvangen, maar uiteindelijk was de algemene vergade-
ring in grote meerderheid voor het nieuwe logo. Het nieuwe logo had een schuinere vorm en 
een ‘slankere’ leeuw ten opzichte van het oude logo. Ook kwam de letter ‘v’ beter naar voren om 
de beginselen van de vereniging beter uit te drukken. Het nieuwe logo integreerde gedurende 
het jaar langzamerhand binnen alle gelederen van de JOVD. 

In mei waarschuwden de jonge liberalen de VVD voor het herschrijven van haar beginselen. De 
JOVD vond de liberale beginselen tijdloos en vond vernieuwing dan ook niet nodig. Ze riepen 
op tot meer discussie, aangezien die volgens hen nog niet voldoende was gevoerd. Diezelfde 
maand reisde een delegatie van de JOVD, waaronder bijna het voltallige hoofdbestuur, af naar 
het LYMEC-congres in Barcelona. Voor de JOVD was dit een belangrijk congres.  JOVD’er Jeroen 
Benning, op dat moment al penningmeester van de Europese koepelorganisatie, stond namelijk 
kandidaat voor het voorzitterschap van LYMEC.
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Ondanks een flinke lobby moesten de JOVD en Benning het onderspit delven. In juni werd het 
hoofdbestuur aangevuld door Leidenaar Thomas van Kuilenburg, voormalig voorzitter van de 
afdeling Eindhoven. Van Kuilenburg werd ad interim benoemd tot algemeen bestuurslid vor-
ming en scholing. Hierdoor konden alle activiteiten binnen deze portefeuille gewoon doorgang 
vinden. Tegen de zomerperiode kampte het algemeen secretariaat met enkele tegenslagen. 
Zo ondervond het internet flinke kuren en was de medewerkster een aantal maanden afwezig 
in verband met haar gezondheid. Hoewel het in deze periode vakantie was begon de JOVD 
een grootscheepse actie tegen de vliegtaks. Ruim een dozijn jonge liberalen reisde meerdere 
dagen onder aanvoering van algemeen bestuurslid Thiessen af naar Schiphol waar zij met een 
megafoon en een kist die gevuld moest worden met handtekeningen aanwezige reizigers aan 
hun kant probeerden te krijgen. . Ook werd onder leiding van Thiessen een campagnecommis-
sie opgezet. Er werd ook een aparte website in het leven geroepen waar de petitie ook digitaal 
getekend worden. De actie was geen onverdeeld succes: de organisatie en de communicatie 
verliepen stroef en na het aanvankelijk grote animo en de grote beschikbaarheid van leden was 
deze snel tanende. Ook werd met de actie niet de hoeveelheid handtekeningen gehaald die no-
dig was om deze als petitie aan minister Bos van Financiën aan te bieden.

In oktober kwamen de jonge liberalen met een zogenaamde glossy met de titel ‘liberalisme is 
zóóó 2009’. In dit kleurige en gemakkelijk leesbare magazine werden de liberale standpunten 
van de JOVD over een aantal belangrijke en actuele thema’s aan de man gebracht. Zo kwamen 
ondermeer onderwijs, integratie en privacy aan de orde. In deze periode leek een meerderheid 
van het hoofdbestuur te werken voor de VVD, wat erg opmerkelijk was gezien de gevoeligheid 
hiervan in het licht van de onafhankelijkheidsdiscussie. In het zogenaamde rapport van de com-
missie Van Dalen  uit 1999 werd aangegeven dat een actieve rol binnen een politieke partij op 
landelijk of regionaal niveau onwenselijk was in combinatie met het hoofdbestuurderschap. Op 
dat moment gingen landelijk penningmeester Jansen en voorlichter Thiessen beide in Brussel 
werken voor de VVD in het Europees Parlement. Eerder werkte Jansen al enige jaren voor Uri 
Rosenthal, fractievoorzitter van de VVD in de Senaat. Internationaal secretaris was sinds 2007 
statenlid namens de VVD in Noord-Holland. Algemeen bestuurslid Van Kuilenburg werkte al 
enige jaren als medewerker van de senaatsfractie van de VVD. Lokaal werkten landelijk voorzit-
ter Diepemaat en algemeen secretaris Lemm als fractiemedewerkers voor de VVD in respectie-
velijk Enschede en Breda, de steden waar zij vandaan kwamen. Samenvattend leidde een functie 
binnen de VVD niet meer tot een probleem, waar dat slechts enkele jaren eerder tot verhitte 
discussies had kunnen leiden.

Het einde van het bestuursjaar naderde en in november vonden de voorbereidende algemene 
vergadering en het najaarscongres plaats. Traditioneel vond het eerste gedeelte van de verga-
dering plaats in Utrecht, terwijl het grootste deel van de vergadering net als het najaarscongres 
in het Van der Valk hotel in Haarlem plaatsvond. Landelijk voorzitter Diepemaat ging door als 
aanvoerder van het hoofdbestuur. Hiermee was hij de eerste landelijk voorzitter sinds lange 
tijd, die langer dan één jaar de functie zou bezetten. Verder bleek het echter moeilijk om een 
groot hoofdbestuur te vormen. Voormalig voorzitter van de afdeling Rijk van Nijmegen, Marloes 
Kuijpers , werd verkozen tot algemeen secretaris. Bouke Winsemius, die eerder de penningen 
in de afdeling Groningen had beheerd, werd verkozen tot landelijk penningmeester. Hiermee 
leek het welhaast of de afdeling Groningen hofleverancier was van landelijk penningmeesters. 
In de afgelopen vijf jaar gingen de Groningers Setz, Heinen en Warffemius de kersverse pen-
ningmeester al voor. Winsemius werd echter wel kritisch benaderd door de algemene vergade-
ring. Zo werd er openlijk getwijfeld aan zijn integriteit en werd hem arrogantie verweten, maar 
beseften de afdelingen dat de JOVD een landelijk penningmeester nodig had. 
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 2008 
De ervaren Jeroen Benning, die in de afgelopen jaren zijn sporen al had verdiend bij de JOVD en 
LYMEC, werd verkozen tot de nieuwe vice-voorzitter. Met de portefeuille internationaal had Ben-
ning een primeur, aangezien er nooit eerder een vice-voorzitter internationaal was geweest bin-
nen de JOVD. De functie werd in 1975 onder landelijk voorzitter Ed Nijpels in het leven geroepen 
en Nijpels werd ook de eerste internationaal secretaris van de JOVD. Hij noemde de functie 
weleens gekscherend een afscheidscadeau na zijn voorzitterschap. De combinatie van landelijk 
voorzitter en internationaal secretaris werd in 1986 ook toegepast door Julius Remarque. Jan de 
Geus, onder wiens voorzitterschap de afdeling Amsterdam het afgelopen jaar was opgebloeid, 
werd verkozen tot algemeen bestuurslid politiek en voorlichting. Opvallend aan deze verkiezing 
was dat de kandidaatstellingscommissie De Geus slechts had gekandideerd voor politiek, maar 
dat de algemene vergadering middels een motie De Geus ook de portefeuille voorlichting had 
toegekend. De vergadering zag het niet zitten dat voorlichting de eerste periode zou worden 
ondergebracht bij voorzitter Diepemaat. Tot slot werd Eindhovenaar Nick Grisèl verkozen tot al-
gemeen bestuurslid met de portefeuilles organisatie en vorming en scholing. Tijdens deze ver-
kiezing liep de discussie tussen het hoofdbestuur en de algemene vergadering hoog op, daar 
deze laatste verwachtte dat Grisèl met zijn jonge leeftijd en ervaring de beide, zware, portefeuil-
les wellicht niet aan zou kunnen. Deze constructie werd echter gekozen vanwege het tekort aan 
kandidaten voor het hoofdbestuur. 

Dit was weer een reden voor de algemene vergadering om de kandidaatstellingscommissie, 
waar al langere tijd ontevredenheid over bestond in de afdelingen, een draai om de oren te 
geven. Er werd besloten dat de kandidaatsstellingsprocedure drastisch zou moeten worden her-
zien. Een motie, breedgedragen door nagenoeg alle de afdelingen, die hiertoe opriep, werd 
door het hoofdbestuur overgenomen. De drie indieners van de motie zouden gedurende de ko-
mende tijd een uitgewerkt plan voorbereiden dat later op een algemene vergadering in statuten 
en reglementen zou worden geïmplementeerd.

De projectgroep onder leiding van David Vermorken kwam met zorgvuldig uitgewerkte voor-
stellen omtrent OMOV die zowel het stemrecht van de afdelingen als de individuele leden moes-
ten garanderen. Een meerderheid van de afdelingen zag het echter als een bedreiging van hun 
invloed en stemde dan ook tegen. Wel werden nieuwe model afdelingsstatuten aangenomen en 
werden de reglementen van orde voor een algemene vergadering en een politiek congres sa-
mengevoegd tot één enkel reglement van orde. De projectgroep ging ook na de algemene ver-
gadering door met het uitwerken van statutaire en reglementaire voorstellen. Tijdens de voor-
bereidende algemene vergadering nam ook de Leidenaar Martijn de Klonia na vijf jaar afscheid 
als vaste rapporteur van het hoofdbestuur. Aangezien hij eind 2003 begon met het aantekenen 
van de algemene vergaderingen greep hij zijn eigen lustrum aan om te vertrekken. De Klonia 
was, ondanks de vele wisselende samenstellingen van het hoofdbestuur in de voorgaande vijf 
jaar, altijd een vertrouwde verschijning achter de bestuurstafel tijdens vergaderingen en kreeg 
voor zijn werk een staande ovatie van de JOVD’ers in de zaal. Met het oog op het aankomende 
lustrum tenslotte werden de oud-hoofdbestuurders Jeroen de Veth en Sander Janssen beloond 
voor hun bijzondere verdiensten en benoemd tot leden van verdienste. Tijdens het twaalfde lus-
trum in 2009 bestaat de JOVD alweer 60 jaar.
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Links het vroegere logo, 
rechts het vernieuwde logo 
sinds het voorjaar van 2008.



 Een vrouwenhand is snel gevuld, 
 maar een hoofdbestuur niet...

verzet, maar het resultaat mocht er zijn! Het voorjaarscongres liep storm en politieke inhoud 
deed er weer toe. Het politiek kernpunten programma voor de komende vier jaar kon worden 
uitgereikt, de sprekers waren top en de internationale motiewerkgroep was een groot succes.
 
Niet alleen binnen de JOVD werd over de liberale standpunten gediscussieerd. We konden er 
ook weer mee naar buiten. Met veel dank aan politiek commissaris Saskia Troy werd duurzaam-
heid binnen de JOVD duidelijk op de kaart gezet en werd het bovendien tijd om de VVD op 
dit punt wakker te schudden. Tijdens het VVD-congres in mei 2007 heb ik met mijn speech de 
VVD’ers duidelijk proberen te maken hoe goed dit thema binnen de liberale waarden past en 
hoe essentieel het is dat liberalen hier aandacht aan besteden. Als ik fractievoorzitter Mark Rutte 
nu, anderhalf jaar later, hoor over GroenRechts (over de naam had hij me nog wel even mogen 
bellen), blijkt dat de boodschap over is gekomen. Yes, de JOVD wordt gehoord!

Mei bracht ons echter meer, want het hoofdbestuur werd in die tijd verdubbeld. Met drie ad 
interim-bestuurders erbij werden onze mogelijkheden aanzienlijk groter. De Telegraaf vond de 
hoeveelheid vrouwen in het bestuur wel reden voor een foto en, niet geheel onbelangrijk, enige 
standpunten van de JOVD. Hier werd door diverse media op gereageerd en zo mocht de JOVD als 
enige politieke jongerenorganisatie in “Knevel & Van den Brink” reageren op het kabinetsbeleid 
dat, na het honderd-dagen-spektakel, eindelijk bekend was. Voor de JOVD goede tijden, want 
niet alleen het ledenaantal steeg, maar ook het actieve kader groeide. De activiteiten werden 
goed bezocht en er waren genoeg geïnteresseerden om zowel het hoofdbestuur als het politiek 
commissariaat te vullen. Politiek gezien mochten we natuurlijk niet achterblijven en stuntten we 
op het Binnenhof voor afschaffing van de AOW. Ook hiermee haalden we de nodige media, maar 
de VVD ziet het, helaas, vooralsnog niet zitten en ook andere partijen durven hun vingers er niet 
aan te branden. Maar een ding is zeker: de vergrijzing komt eraan. Echt.

Naast politieke inhoud was het ook weer tijd voor de nodige opschudding (het blijft de JOVD) 
door het vertrek van de vice-voorzitter voorlichting. Je kan het zo gek niet bedenken door welke 
redacties en journalisten we gebeld zijn, maar met modder gooien kan nooit een langere ter-
mijnhandeling zijn, dus die roem hebben we gelukkig aan ons voorbij laten gaan. De meet & 
greet met Mark Rutte, die een paar nieuwe leden hadden gewonnen tijdens het augustusoffen-
sief, daarentegen was een goede afsluiting van mijn jaar als landelijk voorzitter en daar heb ik 
dan ook absoluut van genoten.

Ik heb ontzettend veel geleerd van deze tijd en kan iedereen zo’n ervaring aanraden. Blijf vooral 
actief binnen onze mooie organisatie en neem de tijd om jezelf te ontwikkelen!

Sabine Koebrugge
Landelijk voorzitter 2006 - 2007
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Rustig is het nooit binnen de JOVD, maar als ik in november 2006 een
suggestie had mogen doen van wat ik het daarop volgende jaar 
allemaal verwachtte mee te gaan maken, dan had ik het mij toch iets 
anders voorgesteld. Hoewel het buiten de JOVD roerige tijden waren
met de naderende Tweede Kamerverkiezingen, was het intern niet 
minder onstuimig. We begonnen de bestuursverkiezingen met zes 
kandidaten, maar slechts vijf werden verkozen. U kunt zich wellicht 
voorstellen dat de werkdruk op dat moment hoog lag, maar in plaats
van dat het hoofdbestuur uitdijde, slonk het nog verder. In die maanden
die volgden hebben we met z’n allen stuk voor stuk bergen met werk



 JOVD voorop
Dierbare jarige,

Ik ben acht jaar en wat maanden geleden afgetreden als landelijk voorzitter. Er is in 
acht jaar een hoop gebeurd. In 2001 vlogen twee vliegtuigen het World Trade Center 
in New York binnen. Het leidde de inval in Afghanistan in en vervolgens die in Irak. 
In 2004 en 2005 volgden aanslagen in Madrid en Londen. In Nederland veegde de 
politieke nieuwkomer Pim Fortuyn in 2001 en 2002 de vloer aan met de gevestigde 
politieke orde. Volkert van der Graaf veegde hem van de aardbodem. In 2004 werd 
columnist en filmmaker Theo van Gogh vermoord om dezelfde reden en door het-
zelfde slag dat Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders vandaag de dag nog bedreigt. Al 
Gore waarschuwde ons jarenlang voor de Ongemakkelijke Werkelijkheid over het 
milieu. Maar dat is inmiddels alweer yesterday’s news: wat begon als een crisis in de 
financiële wereld, lijkt zich nu te ontspinnen tot een crisis in de reële economie. Van-
daag het nieuws dat duizenden banen op de tocht staan. Dat duizenden individuen en 
gezinnen zich beroofd zien van hun zekerheid en veiligheid. 

Voorspoed en grenzeloos optimisme zijn de afgelopen jaren danig getest; voor velen 
zodanig dat angst en onzekerheid ervoor in de plaats kwamen. Soms ontastbaar en 
op afstand, steeds meer concreet voelbaar en dichtbij. Het vraagt veel van politici. 
Het vraagt om politiek leiderschap dat verenigt in plaats van verdeelt. Het vraagt van 
politieke leiders dat ze ideeën op hun waarde schatten in plaats van ze aan te vallen 
omdat ze niet uit de eigen koker komen. Het vraagt om creativiteit, de wil om dingen 
te veranderen, stevige keuzes en piecemeal  engineering. 

Het versplinterde politieke landschap in Nederland steekt er schril bij af. Aan de flan-
ken wordt geteerd op het versterken van tegenstellingen, ressentiment en radicale, 
bijna ridicule voorstellen. Het brede midden lijkt soms lamgeslagen, dan weer losge-
slagen om uiteindelijk in oude reflexen te schieten: men bindt de strijd met de andere 
middenpartijen nog maar eens aan, op de millimeter sprokkelend om de gunst van 
de kiezer, maar verbaal opgeblazen als ware het nog altijd 1973. En de versplintering 
gaat, zo voorspel ik, nog wel even door. Niche-politiek in een land dat zich geconfron-
teerd ziet met belangrijke keuzes: over internationale samenwerking, over het herstel 
van de economie, over het onderwijs, over duurzaamheid en over veiligheid. Liberale 
krachten versplinteren mee. En dat is een slechte zaak.

De JOVD heeft een naam opgebouwd als het gaat om het forceren van doorbraken 
in een systeem dat lijdt aan sleetsheid. Het waren JOVD’ers als erelid Erwin Nypels 
die actief betrokken waren bij de oprichting van D66. Het was de JOVD die aan de 
wieg stond van het Des Indes Beraad, dat uiteindelijk leidde tot de Paarse kabinetten, 
na zeven decennia confessionele hegemonie. Het was de JOVD die, tot nu toe vruch-
teloos, probeerde liberalen in D66 en VVD nader tot elkaar te krijgen. Het was een 
lid van verdienste, oud-landelijk voorzitter en staatssecretaris die ten tijde van het 
vorige lustrum lonkte naar liberale krachten in D66 en PvdA en van het sleetse merk 
VVD af wilde. Het was overigens een ander inmiddels lid van verdienste dat het toen 
met hem oneens was. Ze zijn van kennelijk van standpunt gewisseld.

Voor de JOVD ligt de komende, laten we zeggen vijf tot tien jaar, weer een belang-
rijke taak. Wat ze altijd al gedaan heeft, zal de vereniging moeten uitdiepen. Paars 
was prachtig, maar is wel oud nieuws. 
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             JOVD voorop
Ik hoop dat de keuzes voor eerst Femke Halsema en later Sophie in ’t Veld als Liberalen van het 
Jaar niet vrijblijvend waren, maar dat ze ergens symbool voor staan. De JOVD heeft altijd erkent 
dat liberalen zich niet alleen in de VVD bevinden, evenmin als goede ideeën, noodzakelijkerwijs 
daarvandaan komen. Wat mij betreft, en dat is dan het laatste ongevraagde advies, is het aan de 
JOVD om weer voorop te lopen. Om goede ideeën te omarmen omdat het goede ideeën zijn, om-
dat ze redelijk zijn, omdat ze het land vooruit helpen. Om af te rekenen met oude dogma’s, valse 
links-rechts tegenstellingen en holle retoriek die millimeters uitvergroot en echte problemen 
onbesproken laat. Én wat mij betreft is het ook aan de JOVD om al die creatieve liberalen en al 
die goede ideeën, dwars door de partijen heen, samen te brengen in één politieke beweging. 
Het zou niet meer dan het logische gevolg zijn van de politieke ontwikkelingen post-Paars en 
post-Fortuyn. Het is ook bittere noodzaak om een solide tegenbeweging te creëren tegen de 
revival van het paternalisme en politieke collectivisme en de opkomst van politiek radicalisme 
en populisme. En het is tot slot keihard nodig om de raderen van het systeem weer te smeren en 
vooruitgang veilig te stellen. 

Jeroen de Veth
Lid van verdienste
Landelijk voorzitter 1999 - 2000
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 Wat kom je halen en brengen?
Daar stond ik dan in maart 1997 in mijn khaki broek, blauwe jasje, witte overhemd en 
blauwe das met zonnebloemmotief in de lobby van de Van der Valk in Akersloot. Mijn 
allereerste van tientallen congressen die ik van de JOVD heb bijgewoond en de laat-
ste keer dat ik zo’n verschrikkelijke combinatie aanhad. Het eerste echte pak werd 
kort hierop gekocht. Maar het kan altijd erger: er liep ook een jongen met net zo’n 
foute combinatie rond, maar dan nog voorzien van een grote gele sjaal die hij de hele 
tijd over zijn schouders wierp.
 
Kleding is in de JOVD altijd een issue geweest. Eens in de zoveel jaar willen we weer 
van ons studentikoze imago af en besluit een hoofdbestuur om eens meer casual te 
gaan en dat moet dan door de leden worden overgenomen. Of een afdeling slaat 
helemaal op hol en de leden daarvan komen dan bijna allemaal op geitenwollen sok-
ken op het congres of in een heel fout pak met een nog foutere JOVD-das. Van double 
breasted en bruine Olivier B. Bommel-jasjes, pakken van papa die eigenlijk te groot 
zijn, glitterpanty’s bij damesclubs tot een meisje in een heel elegant grijs mantelpak-
je. Alles is al een keer de revue gepasseerd en elke keer komt de casual- en pakken-
cultuur in golven over de vereniging. En aan het einde van het feest op het congres 
heb ik regelmatig gezien dat de kleding onder werd gespuwd door het zoveelste te 
jonge lid dat zijn grenzen niet kende of verdween het in zijn geheel tijdens de be-
ruchte JOVD one-night stand ‘relatie’. Gewoon niet krampachtig doen, laat de leden 
zelf beslissen welk (mantel)pak ze willen aantrekken! 

Congressen en in het bijzonder het novembercongres zijn altijd het hart van de JOVD 
geweest. Vroeger altijd drie keer per jaar en tegenwoordig helaas nog maar twee 
keer. Eigenlijk is er niet veel veranderd sinds mijn eerste congres in 1996. Mijn eerste 
congresboek was op A4-formaat gemaakt met de stencilmachine op het Algemeen 
Secretariaat. Gewoon zwart-wit van binnen met een blauwe kaft, maar alles stond er 
in. Van het programma tot de moties, van een plattegrond van het hotel tot de noti-
ties. Dat is tegenwoordig wel anders. Het congresboek(je) is een glossy geworden. 
Veel plaatjes en geen inhoud. De echte inhoud zoals moties komen per e-mail. Juist 
die moties waren de eerste jaren voor mij altijd het leukste deel van de congressen, 
korte en krachtige discussies onderling. Moties voorzitten was echter nog vele malen 
leuker. Een tip: bewaar als afdeling je moties. Gewoon om de drie jaar een beetje 
actualiseren en opnieuw indienen. Niemand heeft het door, want ik hoor elke keer 
dezelfde moties en dezelfde discussies. 

Wat zou de JOVD en vooral het novembercongres zijn zonder de algemene vergade-
ring. Ik heb het genoegen gehad om zowel als hoofdbestuurder achter de tafel, en 
als lid in de zaal te mogen zitten. Die hoofdbestuurstafel stond trouwens jarenlang op 
een verhoging: welk hoofdbestuur dat afgeschaft heeft en waarom is mij een raadsel. 
In de zaal zitten is trouwens echt het makkelijkste, zelfs als technisch voorzitter moet 
je continu je aandacht erbij hebben en als hoofdbestuurder al helemaal. Voor je het 
weet doe je een ‘foute’ uitspraak en valt de hele A6 of delen daarvan of toch weer sa-
men of toch niet over je heen. De JOVD heeft altijd een cultuur gehad die helaas meer 
gericht is op conflict zoeken dan oplossen. Eerst schieten en dan pas vragen. Er is een 
periode geweest dat het wat rustiger geworden was, maar de afgelopen jaren is de 
kritische algemene vergadering weer helemaal terug. Soms eigenlijk ook wel beter, 
een saaie algemene vergadering is ook niets. We vergeten alleen soms dat je daarna 
ook over moet kunnen gaan tot de orde van de dag. 
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      Wat kom je halen en brengen? 
Waarbij dag beter door nacht vervangen kan worden, want de vergaderingen lopen 
al meer dan tien jaar uit.

Naast al deze inhoud is er natuurlijk het allerbelangrijkste deel van het congres: het 
feest. Als je echter de hoofdbestuursverkiezingen hebt, dan begint het feest stan-
daard te laat. Dat is altijd zo geweest en dat zal denk ik ook nooit veranderen. En na 
het feest natuurlijk de kamerfeestjes, waarbij je goed op moet letten welke kamer je 
binnenstapt, evenals op de patrouilles en de roddel tijdens het ontbijt op de zondag-
ochtend. Wil je alles weten? Dan nog een tip: zorg dat je altijd als eerste bij het ontbijt 
bent en als laatste gaat en wissel  daarbij ook regelmatig van tafel. Zo hoor je alle 
verhalen en roddels van het feest en vooral van daarna, of beter: zorg dat je iemand 
kent die dat graag doet en ga daar mee lunchen als je wakker bent. Het is altijd weer 
de moeite waard en zelfs na tientallen congressen nog leuk.  

Er wordt wel eens bij vragenronden aan een kandidaat-hoofdbestuurder gevraagd: 
‘wat kom je brengen bij de JOVD en wat kom je halen?’. Wat ik gebracht heb is aan 
anderen om over te oordelen. Wat ik gehaald heb zijn hele fijne herinneringen, vele 
goede en soms slechte ervaringen, (mensen)kennis, een olifantenhuid, goede anek-
dotes, zelfvertrouwen en veel goede vriendschappen. De jongen met de gele sjaal op 
mijn eerste congres was Wilfred Chrispijn, tegenwoordig een van mijn beste vrien-
den en de ceremoniemeester op mijn trouwdag in 2005. Die dag trouwde ik met het 
meisje in het grijze mantelpakje: Tineke Prins, waarmee ik sinds 2008 een prachtige 
zoon heb. 

Sander Janssen
Lid van verdienste 
Algemeen bestuurslid 2000 - 2001
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 Erevoorzitters    Ereleden
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1e Erevoorzitter
Prof. mr. P.J. (Pieter) Oud
Gehuldigd op 14 september 1957 te 
Rotterdam
(† 13 augustus 1968)

2e Erevoorzitter
Drs. H.A. (Henk) Korthals
Gehuldigd op 15 februari 1974 te Utrecht
(† 1 november 1976)

3e Erevoorzitter
Mr. W.J. (Molly) Geertsema
Gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede
(† 27 juni 1991)

4e Erevoorzitter
H. (Hans) Wiegel
Gehuldigd op 27 februari 1999 te Den Haag

1.  H.A. (Henk) Korthals 
 († 1 november 1976)
 Gehuldigd op 18 november 1951 te  
 Zwolle

2.  W.J. (Molly) Geertsema 
 († 27 juni 1991)
 Gehuldigd op 15 februari 1974 te  
 Utrecht
 
3.  H. (Hans) Wiegel
 Gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede

4.  E. (Erwin) Nypels
 Gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede

5.  H.H. (Huub) Jacobse 
 († 15 januari  1993)
 Gehuldigd op 10 maart 1984 te
  Rotterdam

6.  J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga
 Gehuldigd op 5 maart 1994 te
 Den Haag

7. J.W. (Johan) Remkes
 Gehuldigd op 27 februari 1999 te  
 Den Haag

8. G.M. (Gijs) de Vries
 Gehuldigd op 27 februari 1999 te  
 Den Haag

9. D.J.D. (Dick) Dees
 Gehuldigd op 27 februari 1999 te  
 Den Haag

10. F.H.G. (Frank) de Grave
 Gehuldigd op 28 februari 2004 te  
 Zeist



 Leden van verdienste
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1. Jacques Linssen
 (15 november 1952)
 († 25 jan 2009)

2. Tim de Vries
 (12 november 1955)

3. Edgar Nordlohne
 (10 november 1956)

4. Gilles van der Zande

5. Lukas Oosterveld

6. Gert Stempher

7. Hein JRoethof
 († 15 jan 1996)

8. Rien Booy

9. O. Tammens

10. Huub Jacobse
 (5 november 1960)

11. Evert Hoven
 (31 oktober 1964)

12. Rob Hofman
 (6 november 1965)

13. Ruud Jager
 (24 maart 1979)

14. Bert van der Stoel
 (24 maart 1979)

15. Roelof Houwing
 (10 maart 1984)

16. Marco Swart
 (10 maart 1984)

17. Ada den Ottelander
 (25 juni 1989)

18. Jan van der Laag
 (25 juni 1989)

19. Jules Maaten
 (25 juni 1989)

20. Dries van Bergeyk
 (5 maart 1994)

21. Mark Rutte
 (5 maart 1994)

22. Koen Petersen
 (27 februari 1999)

23. Eduard van der Biezen
 (27 februari 1999)

24. Ciska Scheidel
 (28 februari 2004)

25. Chris Jetten
 (28 februari 2004)

26.  Jeroen de Veth
 (23 november 2008)

27. Sander Janssen
 (23 november 2008)



 Landelijk voorzitters 
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1. W.J. de Blaey
(26 feb 1949 - aug 1949)

2. Jacques Linssen
(aug 1949 - 8 apr 1951)

3. Frits van Gelder
(8 apr 1951 - 17 nov 1951)

4. Edgar Nordlohne
(17 nov 1951 - 15 nov 1952)

5. Hein Roethof
(15 nov 1952 - 10 nov 1956)

6.  Huub Jacobse
(10 nov 1956 - 24 okt 1959)

7. Evert Hoven
(24 okt 1959 - 11 nov 1961)

8. Mattie de Bruijne
(11 nov 1961 - 10 nov 1962)

9.  Erwin Nypels 
(10 nov 1962 - 31 okt 1964)

10. Reinier Heyting
(31 okt 1964 - 6 nov 1965)

11. Hans Wiegel
(6 nov 1965 - 29 okt1966)

12. Gerard van der Meer
(29 okt 1966 - 28 okt 1967)

13. Henk Bosma
(28 okt 1967 - 8 nov 1969)

14.  Dick Dees
(8 nov 1969 - 27 feb 1971)

15. Domien van Wees
(27 feb 1971 - 10 mrt 1973)

16. Roy Lantain
(10 mrt 1973 - 15 feb1974)

17.  Ed Nijpels
(15 feb 1974 - nov 1975)

18. Johan Remkes
(nov 1975 - 12 mrt 1977)

19. Gijs de Vries
(12 mrt 1977 - 17 jun 1978)

20. Frank de Grave
(17 jun 1978 - 29 mrt 1980)

21. Robert de Haze   
 Winkelman
(29 mrt 1980 - 14 mrt 1981)

22. Roelof Houwing
(14 mrt 1981 - 7 sep 1982)

23. Eric Brinckmann
(7 sep 1982 - 12 nov 1983)

24. Herman Vermeer
(12 nov 1983 - 17 nov 1984)

25.  Julius Remarque
(17 nov 1984 - 21 jun 1986)

26. Eric Balemans
(21 jun 1986 - 21 apr 1987)

27. Annette Nijs
(26 apr 1987 - 19 nov 1988)

28. Mark Rutte
(19 nov 1988 - 22 jun 1991)

29. Cor Schagen
(22 jun 1991 - 14 nov 1992)

30. Koen Petersen
(14 nov 1992 – 18 jun 1994 )

31. Arjan Toor
(18 jun 1994 – 23 mrt 1996)

32. Ciska Scheidel
(23 mrt 1996 – 20 jun 1998)

33. Robin Bremekamp
(20 jun 1998 – mei 1999)

34. Jeroen de Veth
(mei 1999 – 25 nov 2000)

35. Maarten Burggraaf
(25 nov 2000 – 24 nov 2001)

36. Rense Weide
(24 nov 2001 – sep 2002)

37. Ferdi de Lange
(sep 2002 – 22 nov 2003)

38. Paul van As
(22 nov 2003 – 29 jan 2004)

39. Egbert Adrichem (a.i.) 
(1 feb  - 3 apr 2004)

40. Paul Laane 
(3 apr – 20 nov 2004 )

41. Hans de Backer
(20 nov 2004 – 20 nov 2005)

42. Klaas-Jeroen Terwal
(20 nov 2005 – 1 jun 2006)

43. Jasper Honkoop
 (wnd.)
(1 jun – 1 jul 2006)

44. Saul Janssen (a.i.)
(1 jul – 19 nov 2006)

45. Sabine Koebrugge
(19 nov 2006 – 17 nov 2007)

46. Jeroen Diepemaat
(17 nov 2007 – heden)
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Benoemd door het 
hoofdbestuur:

1. Gert Stempher
(26 feb 1949 - sep 1962)

2. Evert Hoven
(sep 1962 - 1963) 

3. Frits Wagenmaker
(1963 - 1 nov 1966)

4. Rob Marcuse
(1 nov 1966 - 28 okt 1967) 

5. Gerard van der Meer
(1967 - 1970) 

6. Jan Ekkers
(1970) 

7. J.H. Lambers
(1970 -1972) 

8. A. Gijsberts
(1972 - 1973) 

9. Jan Weggemans
(1973 - 4 jan 1975) 

10. J. Don Berghuis
(jan 1975 - 4 sep 1967) 

11. Bert van der Stoel
(sep 1976 - 1978) 

12. Gijs de Vries
(1978 - apr 1979) 

13. Jan den Dekker
(apr - sep 1979) 

14. Marco Swart
(nov 1979 - mrt 1981) 

15. Wiljan Loomans
(mrt 1981 - 1982) 

31. Chris Bellekom
(jun 1998 - sep 1998) 

32. Aike Kamphuis
(nov 1998 - nov 1999) 

33. Tineke Prins
(nov 1999 - nov 2000) 

34. Martijn Bruijstens
(nov 2000 - nov 2001) 

35. Ursula Doorduyn
(nov 2001 - nov 2002) 

36. Stefan de Bruijn
(nov 2002 - 22 nov 2003)

37. Benjamin Derksen
(22 nov 2003 - 5 juli 2004) 

38. Ilona van Haarst
(5 juli 2004 - 19 nov 2005) 

39. Geert Jansen
(19 nov 2005 - 19 nov 2006) 

40. Paul Vereijken
(19 nov 2006 - 17 nov 2007)

41. Tim Huiskes
(17 nov 2007 - 22 nov 2008)

42. Allard Altena
(22 nov 2008 - heden)

16. Wim Fels
(1982 - 1983)

17. Wilfried Derksen
(1983 - begin 1985)

18. Auke Baas
(begin 1985 - 19 jan 1986)

19.  Albert Berens
(voorjaar 1986 - 15 nov 1986)

Benoemd door de algemene 
vergadering:

20. Hans Deden
(15 nov 1986 - 18 jun 1988)

21. Walter Römelingh
(18 jun 1988 - 18 mrt 1989)

22. André van Schie
(18 mrt 1989 - 17 nov 1990)

23. Kel Koenen
(17 nov 1990 - 16 nov 1991)

24. Koen Petersen
(16 nov 1991 - 14 nov 1992)

25. Marten van de Kraats
(14 nov 1992 - 13 nov 1993)

26. Folkert Bolkestein
(13 nov 1993 – 14 jan 1995 )

27. Melvin Schut
(14 jan 1995 – 18 nov 1995)

28. Michiel Visser
(18 nov 1995 – 16 nov 1996)

29. Paul Burghout
(16 nov 1996 – jun 1997)

30. Dirk Pol
(jun 1997 –jun 1998)
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1 Januari  tot 1 februari 2004
LV   Paul van As
AS    Bob van der Graaf
LP   Simon Setz
VV   Jeroen Stutterheim
AB P&V  Hans de Backer
AB Internationaal Godart van Gendt
AB Organisatie Paul Laane
AB V&S/P&L  Wilfred Chrispijn

1 februari tot 18 maart 2004
LV   Egbert Adrichem (a.i.)
AS   Hans de Backer (wnd.)
LP   Paul Laane (wnd.)
VV   Wilfred Chrispijn (wnd.)
AB P&V  Hans de Backer
AB Internationaal Godart van Gendt
AB Organisatie Paul Laane
AB V&S/P&L  Wilfred Chrispijn

18 maart tot 3 april 2004
LV   Egbert Adrichem (a.i.)
AS   David Vermorken (a.i.)
LP   Wilmer Smeenk (a.i.)
VV   Wilfred Chrispijn (wnd.)
AB P&V  Hans de Backer
AB Internationaal Godart van Gendt
AB Organisatie Paul Laane
AB V&S/P&L  Wilfred Chrispijn

3 april tot 23 mei 2004
LV   Paul Laane (a.i.)
AS   David Vermorken (a.i.)
LP   Wilmer Smeenk (a.i.)
VV   Wouter Oosterveld (a.i.)
AB P&V  Hans de Backer
AB Internationaal Godart van Gendt
AB Organisatie Tineke Prins (a.i.)
AB V&S/P&L  Wilfred Chrispijn

23 mei tot 2 september 2004
LV   Paul Laane
AS   David Vermorken 
LP   Wilmer Smeenk 
VV   Wouter Oosterveld 
AB P&V  Hans de Backer
AB Internationaal Godart van Gendt
AB Organisatie Tineke Prins (a.i.)
AB V&S/P&L  Wilfred Chrispijn

2 september tot 20 november 2004
LV   Paul Laane
AS   David Vermorken 
LP   Hans de Backer (wnd.) 
VV   Wouter Oosterveld 
AB P&V  Hans de Backer
AB Internationaal Godart van Gendt
AB Organisatie Tineke Prins 
AB V&S/P&L  Wilfred Chrispijn

20 november 2004 tot 22 mei 2005
LV   Hans de Backer
AS   David Vermorken 
LP   Laurens Heinen 
VV   Paul Laane 
AB P&V  Boris van Arnhem
AB Internationaal Godart van Gendt
AB Organisatie Tineke Prins 
AB P&L  Lenneke van Mameren

22 mei tot 20 november 2005
LV   Hans de Backer
AS   David Vermorken 
LP   Laurens Heinen
VV V&S  Klaas-Jeroen Terwal 
AB P&V  Vacant 
AB Internationaal Michelle van der Burg
AB Organisatie Sjoerd de Koning 
AB P&L  Vacant

20 november 2005 tot 21 mei 2006
LV   Klaas-Jeroen Terwal
AS   Sjoerd de Koning 
LP   Roy Warffemius
VV Politiek  Jasper Honkoop 
AB Voorlichting Vacant
AB Internationaal Michelle van der Burg
AB Organisatie Rudolf Wessels 
AB V&S  Kalin Anev

21 mei tot 1 juni 2006
LV   Klaas-Jeroen Terwal
AS   Sjoerd de Koning 
LP   Roy Warffemius
VV Politiek  Jasper Honkoop 
AB Voorlichting Tim Huiskes
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Rudolf Wessels 
AB V&S  Kalin Anev
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1 juni tot 1 juli 2006
LV   Jasper Honkoop (wnd.)
AS   Sjoerd de Koning 
LP   Roy Warffemius
VV Politiek  Tim Huiskes (wnd.) 
AB Voorlichting Tim Huiskes
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Rudolf Wessels 
AB V&S  Kalin Anev

1 juli tot 19 november 2006
LV   Saul Janssen (a.i.)
AS   Sjoerd de Koning 
LP   Roy Warffemius
VV Politiek  Sabine Koebrugge 
AB Voorlichting Tim Huiskes
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Rudolf Wessels 
AB V&S  Kalin Anev

19 november 2006 tot 1 februari 2007
LV   Sabine Koebrugge
AS   Linn Binnerts 
LP   Servaas Houben
VV Politiek  Jan van Run (wnd.) 
AB Voorlichting Vacant
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Ingrid Jansen 
AB V&S  Jan van Run (wnd.)

1 februari tot 1 maart 2007
LV   Sabine Koebrugge
AS   Jan van Run (wnd.)
LP   Servaas Houben
VV Politiek  Ingrid Jansen (wnd.)
AB Voorlichting Vacant
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Ingrid Jansen 
AB V&S  Jan van Run (wnd.)

1 maart tot 1 mei 2007
LV   Sabine Koebrugge
AS   Ingrid Jansen (wnd.)
LP   Jan van Run (wnd.)
VV Politiek  Vacant
AB Voorlichting Vacant
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Ingrid Jansen 
AB V&S  Jan van Run (wnd.)

1 mei tot 24 juni 2007
LV   Sabine Koebrugge
AS   Jeroen Diepemaat (a.i.)
LP   Jan van Run (wnd.)
VV Voorlichting Machteld Vlaanderen  
   (a.i.)
AB Politiek  Sebastiaan Vliegen (a.i.)
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Ingrid Jansen 
AB V&S  Ingrid Jansen (wnd.)

24 juni tot 15 augustus 2007
LV   Sabine Koebrugge
AS   Jeroen Diepemaat 
LP   Jan van Run (wnd.)
VV Voorlichting Machteld Vlaanderen 
AB Politiek  Sebastiaan Vliegen 
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Ingrid Jansen 
AB V&S  Ingrid Jansen (wnd.)

15 augustus tot 23 oktober 2007
LV   Sabine Koebrugge
AS   Jeroen Diepemaat 
LP   Jan van Run (wnd.)
VV Voorlichting Machteld Vlaanderen 
AB Politiek  Vacant 
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Ingrid Jansen 
AB V&S  Ingrid Jansen (wnd.)

23 oktober tot 17 november 2007
LV   Sabine Koebrugge
AS   Jeroen Diepemaat 
LP   Jan van Run (wnd.)
VV   Ingrid Jansen (wnd.)
AB Politiek  Vacant 
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Ingrid Jansen 
AB V&S  Ingrid Jansen (wnd.)

17 november 2007 tot 2 januari 2008
LV   Jeroen Diepemaat
AS   Jeffrey Lemm 
LP   Ingrid Jansen
VV Organisatie Mark Huizenga
AB P&V  Mark Thiessen
AB Internationaal Jan van Run
AB V&S  Martijn Postma 
AB P&L  Martijn Jonk
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2 januari tot 12 april 2008
LV   Jeroen Diepemaat
AS   Jeffrey Lemm 
LP   Ingrid Jansen
VV   Martijn Jonk (wnd.)
AB P&V  Mark Thiessen
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Mark Huizenga (a.i.)
AB V&S  Martijn Postma 
AB P&L  Martijn Jonk

12 april tot 25 juni 2008
LV   Jeroen Diepemaat
AS   Jeffrey Lemm 
LP   Ingrid Jansen
VV P&L  Martijn Jonk 
AB P&V  Mark Thiessen
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Martijn Jonk (wnd.)
AB V&S  Mark Thiessen (wnd.) 

25 juni tot 22 november 2008
LV   Jeroen Diepemaat
AS   Jeffrey Lemm 
LP   Ingrid Jansen
VV P&L  Martijn Jonk 
AB P&V  Mark Thiessen
AB Internationaal Jan van Run
AB Organisatie Martijn Jonk (wnd.)
AB V&S  Thomas van Kuilenburg  
   (a.i.)

22 november 2008 tot heden
LV   Jeroen Diepemaat
AS   Marloes Kuijpers 
LP   Bouke Winsemius
VV Internationaal Jeroen Benning 
AB P&V  Jan de Geus
AB O/V&S  Nick Grisèl

Afkortingen
LV:  landelijk voorzitter
AS:  algemeen secretaris
LP:  landelijk penningmeester
VV:  vice-voorzitter
AB:  algemeen bestuurslid
P&V:  politiek en voorlichting
V&S:  vorming en scholing
P&L:  promotie en ledenwerving
a.i.:  ad interim
wnd.:  waarnemend

Hoofdbestuur Laane, april - november 2004.

Hoofdbestuur Koebrugge, maart - mei 2007.

Hoofdbestuur Diepemaat, juni - november 2008.
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167. buitengewone algemene vergadering
 1 februari 2004 te Utrecht (Zalencentrum Florin)
 voortzetting op 15 februari 2004 te Haarlem (Stayokay)
168. jaarlijkse algemene vergadering
 23 mei 2004 te Utrecht (De Kargadoor)
169. voorbereidende algemene vergadering
 20 en 21 november 2004 te Leusden (Hotel Leusden)
170. jaarlijkse algemene vergadering
 22 mei 2005 te Utrecht (De Kargadoor)
 voortzetting op 5 juni 2005 te Zwolle (Mercure Hotel)
171. voorbereidende algemene vergadering
 19 en 20 november 2005 te Eindhoven (HolidayInn Hotel)
172. jaarlijkse algemene vergadering
 21 mei 2006 te Utrecht (Zalencentrum Trianon)
173. buitengewone algemene vergadering
 2 juli 2006 te Utrecht (De Kargadoor)
174. buitengewone algemene vergadering
 29 oktober 2006 te Rijswijk (Hotel Grand Winston)
175. voorbereidende algemene vergadering
 15 november 2006 te Utrecht (Zalencentrum Trianon)
 voortzetting op 10 december 2006 te Den Haag (Algemeen Secretariaat JOVD)
176. jaarlijkse algemene vergadering
 11 april 2007 te Utrecht (Zalencentrum Florin)
 voortzetting op 15 april 2007 te Nijmegen (Golden Tulip Hotel)
177. buitengewone algemene vergadering
 24 juni 2007 te Utrecht (Zalencentrum Trianon)
178. buitengewone algemene vergadering
 9 september 2007 te Den Haag (Algemeen Secretariaat JOVD)
179. voorbereidende algemene vergadering
 14 november 2007 te Utrecht (Zalencentrum Trianon)
 voortzetting op 17 en 18 november 2007 te Rotterdam (Hilton Hotel)
180. jaarlijkse algemene vergadering
 9 april 2008 te Utrecht (Zalencentrum Florin)
 voortzetting op 13 april 2008 te Den Haag – Nootdorp (Hotel Van der Valk)
181. voorbereidende algemene vergadering
 19 november 2008 te Utrecht (Zalencentrum Trianon)
 voortzetting op 22 en 23 2008 november te Haarlem (Hotel Van der Valk)
182. buitengewone algemene vergadering
 9 januari 2009 te Den Haag (Algemeen Secretariaat JOVD)



 Beginselverklaring 
Aangenomen door de algemene vergadering van de JOVD per 21 juni 1998.
 
De JOVD is een onafhankelijke liberale jongerenorganisatie. Wij streven naar een democrati-
sche maatschappij waarin het individu centraal staat en waarin elk individu vrij is zichzelf naar 
eigen inzicht en overtuiging te kunnen ontplooien. Daarbij moet een ieder in zoverre rekening 
houden met zijn medemens en de individuele vrijheid dat zijn 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 het 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 lichamelijke in-
tegriteit 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 maat-
schappij zo georganiseerd zijn dat maatschappelijke krachten en processen zo vrij mogelijk 
worden gelaten. Hierdoor zal de maatschappij een zo groot mogelijke mate van spontaniteit en 
dynamiek kennen opdat het individu maximale keuzevrijheid en ontwikkelingskansen heeft.

De centrale waarde vrijheid kan echter alleen bestaan in samenhang met de waarden verdraag-
zaamheid en verantwoordelijkheid.
 
Verdraagzaamheid

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 
een 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 hun vrijheidsbeleving te verhinderen of te beperken. 
Deze verdraagzaamheid vormt de basis voor een waarlijk vrije maatschappij. 
 
Verantwoordelijkheid

Het individu is voor het heden en voor de toekomst zowel verantwoordelijk voor zijn eigen be-
staan 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 menswaar-
dig bestaansminimum kunnen voorzien. Voor kinderen in de leerplichtige leeftijd strekt deze 
verantwoordelijkheid zich tevens uit tot het bieden van voldoende hoogwaardig onderwijs in de 
vorm van een leerplicht. Aldus wordt voorkomen dat hulpbehoevenden het perspectief van een 
individuele vrijheidsbeleving geheel onthouden wordt, en blijft gelijkheid van kans gewaar-
borgd. 
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In de Louis XV zaal in de Haagse Pulchri Studio verzamel-
den zich op zaterdag 26 februari 1949 ongeveer 35 jonge 
liberalen. Het gezelschap besloot een vereniging op te 
richten: de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, 
kortweg JOVD. In de jaren die volgden op de oprichting 
maakten vele duizenden jongeren in de JOVD kennis met 
de politiek en het liberalisme. Ze leerden discussiëren 
over de dienstplicht, het bevolkingsvraagstuk, de monar-
chie, democratie en de sociale zekerheid. En vooral ook 
over het liberalisme en de relatie tussen de JOVD en de 
VVD. Sommigen van hen belandden later in de echte poli-
tiek, de meesten echter niet. Die oprichting van de JOVD 
is in 2009 zestig jaar geleden. Ter gelegenheid van het 
twaalfde lustrum en daarmee de zestigste verjaardag van 
de jonge liberalen is dit lustrumboek uitgebracht.  Er wordt 
met name ingegaan op de jaren 2004 - 2009, maar ook aan 
de vijfenvijftig voorgaande jaren wordt aandacht besteed.  
Ook hebben verschillende (oud-)JOVD’ers een bijdrage 
geleverd aan dit boek. 

J. Lemm 

Zestig jaar JOVD

1949 - 2009
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