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Door: Mart(jn Bruijstens 

Donkere wolken pakten zich samen boven het motel van Goes. Het was die dag Decision Day voor twee bestu
ren die vochten om de macht binnen de JOVD. Het hele proces van lobbyen, vriendjespolitiek en mooie praat
jes was al maanden gaande, maar op 24 november zou de doorslag gegeven worden. De kandidaat-besturen 
hadden elk zo hun aanhang. Het woord schisma kwam in mij op, omdat de vereniging zo verdeeld was, maar 
gelukkig zou het allemaal met een sisser aflopen. 

Sinterklaas verscheen als eerste ten 
tonele. Hij was in zijn Bentley 
komen voorrijden en had de pieten 
maar thuis gelaten. De pieten waren 
als de dood voor Pim Fortuyn. De 
Rotterdamse professor zou namelijk 
ook op het congres verschijnen. Als 
piet ben je dan niet veilig. Na de 
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politieke speech van Sinterklaas kon 
het congres beginnen. De eerste pun
ten werden er spoedig doorgeha
merd. De messen werden geslepen 
voor het punt bestuurswisseling. Ter
wijl de Algemene Ledenvergadering 
gaande was, werd er in een ander 
zaaltje fel gediscussieerd over het 
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Politiek Kernpunten Programma. 
Mevrouw Örgu, Tweede Kamerlid 
van de VVD wisselde van gedachte 
met de aanwezige JOVD-ers in een 
ander zaaltje. Na de lunch begon het 
eerste politieke vuurwerk. De kan
didaten stelden zich voor aan de 
leden. Nadat de twee kandidaten, die 
streden om een hoofdbestuurspast 
zich hadden voorgesteld mocht het 
publiek informatieve vragen stellen. 
Het aspect informatief lag voor vele 
aanwezigen moeilijk. Men probeer
de toch door de mazen te glippen 
door stiekem suggestieve vragen te 
stellen. In het begin maande de voor
zitter vriendelijk om dit niet te doen, 
later kapte de voorzitter de desbe
treffende vragensteller bruutweg af. 
Het eerste vuurwerk was al de lucht 
ingegaan toen de voorzitter de ver
gadering sloot en men ging dineren. 
Tijdens het diner ging het lobbypro
ces doodgewoon verder. Het toetje 
van het diner was een speech van de 
al enigszins omstreden professor 
Pim, sinds kort lijsttrekker van Leef- I 

baar Nederland. Fortuyn waagde zich 
in een politiek vijandige arena. De 
liberalen staan namelijk niet bepaald I' 

positief tegenover de ideeën van 
deze populist die door menigeen al 
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is vergeleken met de Italiaanse pre
mier Berlusconi. Politieke whizzkids 
De Veth en Van 't Wout zouden dit 
intellectuele, semi-politieke beestje 
eens temmen door hem een aantal 
zeer kritische vragen te stellen. For
tuyn redde zich goed uit de discus
sie, en kon na at1oop rekenen op een 
warm applaus. 
Fortuyn was nog maar net vertrok
ken of de strijd om de 
macht ging door. Hoe 
hoger de kandidaten 
in de hiërarchie van 
het hoofdbestuur kan
didaat stonden, hoe 
langer de rijen wer
den achter de micro
foon. Gevolg was, dat 
het al in de kleine uur
tjes begon te lopen, 
toen allen eindelijk 
waren ondervraagd. 
Menigeen kreeg last 
van het zitvlees en 
verlangde naar een 
alcoholische con
sumptie, maar de 
politieke diehards 
hielden de discussie 
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gaande. Gelukkig duurde de discus
sie over de besturen niet lang. Tot 
groot ongenoegen van velen pro
beerde een kleine groep van statu
tenkenners de vergadering te frus
treren door vlak voor de stemming 
een discussie aan te zwengelen of 
de vergadering besloten of open 
moest blijven. Toen dit akkefietje 
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ook uit de wereld was 
geholpen, kon men 
eindelijk tot de stem
ming overgaan. Terwijl 
vele bezoekers van het 
motel al op een oor 
lagen, was iedereen in 
de zaal klaar wakker, 
de adrenaline stroom
de door ieders aderen. 
De stemming duurde 
verdacht lang. Er 
waren toch geen Ame
rikaanse praktijken 
gaande? Was de uitslag 
toa close to call? 
Helaas waren er wel 
praktijken gaande die 
verdacht veelleken op 
de Amerikaanse pres i-
dentsverkiezingen. Er 

was fraude gepleegd. Hierdoor was 
een herstemming noodzakelijk. De 
aanwezigen slaakten een diepe zucht. 
Het was al voorbij drie uur en het 
feest kon op de buik geschreven wor
den. 
De hertelling wees uit dat het kan
didaat-bestuur Weide gewonnen had. 
Een gejuich volgde. Het bestuur 
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barstte in uitzinnige vreugde en kon 
de vele gelukwensen, handdrukken, 
kussen en omarmingen bijna niet 
verwerken. Het kandidaat-bestuur 
Tromp stelde zich sportief op, maar 
kon de teleurstelling niet onder
drukken. Nadat iedereen weer een 
beetje bij zinnen was gekomen, 
beseften de aanwezigen dat het feest 
niet meer door kon gaan, de enige 
optie was om onder de wol te krui
pen of een feestje te bouwen op een 
kamer. De volgende dag verscheen 
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iedereen brak op het ontbijt annex 
lunch. Het was voor het nieuwe 
bestuur eenvoudig om de reste
rende punten te behandelen. Het 
handje vol aanwezigen dat nog in 
de zaal zat, gaf weinig gehoor. 

Terugkijkend op dit congres con
cludeer ik dat het meer een pop
pentheater was dat een politiek 
congres. Ik kijk uit naar het vol
gend politieke congres. 

Martijn Bruijstens is oud-hoofdre

dacteur Driemaster 
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