
Route 55, was JE er ook?

DOOR URSULA DOORDUYN EN LUCIEN WEIDE

Picture it: Mark Rutte, Han ten Broeke, Bas Eenhoorn, Jan Mulder, Mark van de 
Velde, Herman Vermeer, Frank de Grave, Marianne Kallen, Sybilla Dekker en Hans 
Wiegel....

Je denkt nu waarschijnlijk aan een uit de hand gelopen VVD-borrel, maar niets is 
minder waar! Nee, als dat zo was dan waren Kees Vendrik, Sophie in 't Veld, Jort 
Kelder, Erwin Nypels, Herman Philipse, Thijs Berman, Mohamed Sini, Taede 
Sminia, Liobe Kamminga, Thomas von der Dunk, Koos Smit, Arie van Genderen, 
Leonard van Dijk, Corien Wortmann en Hans de Jonge waarschijnlijk niet op 
komen dagen. Begint er al een lampje te branden, waarde lezer?

Alle bovengenoemde prominenten en 
minder prominenlen hadden, samen met 
ruim 200 aanwezigen, een rol tijdens de 
viering van het Xle lustrum van de JOVD 
op 28 en 29 februari in Conferentieoord 
Woudschoten. Mei als thema "Route 55, 
kom JE ook?" was het lustrumcongres een 
aaneenschakeling van veel politiek in de 
werkgroepen, oude poep op de 
Rottumerberaadborrel, een bijna-galadi- 
ner, een lichthilai isch Europadebat, een 
lied over de JOVD, een bijna-themafeest 
met een kapotte tafel en de Zwakste 
Schakel...

Overdag...

Op de zaterdag van het congres waren er 
natuurlijk verschillende politieke werk
groepen om de congresgangers inhoude
lijk bezig te houden. De opzet was als 
volgt. In de gebruikelijke drie sessies

waren drie werkgroepen, ingedeeld in de 
categorieën Heden/Verleden/Toekomst. 
Discussies over o.a. onderwijs (heden), 
het liberalisme (verleden?!?), medische 
ethiek (heden), Europa (toekomst), het 
koningshuis (toekomst); het is allemaal 
aan de orde gekomen.
Natuurlijk is Paars een onderwerp dat 
zeker niet mag ontbreken op een lustrum
congres van de JOVD. Hét stokpaardje 
moet zeker worden besproken met JOVD- 
leden. En wie kan er nou beter tekst en uit
leg geven over het hoe en waarom van 
Paars dan Erwin Nypels. Erwin Nypels is 
oud-landelijk voorzitter van de JOVD en 
erelid, hij stond aan de wieg van het Des 
Indes beraad. Hij heeft als Kamerlid van 
D'66 inhoudelijk een grote stempel gezet 
op de inhoud van het beraad dat het begin 
was van de Paarse kabinetten. Sander 
Simons was uitgenodigd om de werkgroep 
voor te zitten, maar helaas kwam hij niet 
opdagen. Wij, Ursula Doorduyn en Lucien
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Weide, hebben het voorzitterschap maar 
op ons genomen. Wij waren bekend met 
de persoon Nypels en wisten dat de spre
ker vol enthousiasme kon vertellen over 
'zijn' Paars. Dat wij niet of nauwelijks aan 
het presenteren toe zouden komen, konden 
wij echter niet van tevoren bedenken. 
Door de onverwachte komst tijdens de 
werkgroep van Frank de Grave, die later 
op de avond benoemd zou worden tot ere
lid, werd de discussie met de zaal gevoerd 
over de vraag wat Paars heeft bereikt en of 
er ooit nog een kans bestaat dat Paars III 
komt.

Nadat de lustrumgangers de politiek van 
alledag achter zich hadden gelaten, werd 
het tijd voor een borrel! Natuurlijk was er 
een algemene borrel voor iedereen die 
naar Zeist was afgereisd: leden, afdelings
bestuurders etc. Daar zal het ongetwijfeld 
heel gezellig zijn geweest, wij kunnen u 
daar helaas niets over vertellen. Wij waren 
namelijk op de borrel der borrels, de bor
rel voor de halfgoden in deze vereniging: 
de borrel voor oud hoofdbestuurders! De 
Stichting Rottumerberaad organiseert 
bijna ieder jaar een borrel voor haar dona
teurs. De locatie van de borrel van dit jaar 
was dus gezellig op het lustrum in Zeist.

En toen werd het avond...
Het avondprogramma begon met een gala
diner. Gelukkig voor de organisatie ston
den niet alleen zij in een galaoutfit, maar 
waren er ook leden die zich hielden aan de 
dresscode. Na het eten begon het serieuze 
gedeelte van de avond. Een Europa-debat 
onder leiding van het duo Kelder en Rutte, 
een speech van onze erevoorzitter Hans 
Wiegel én een toespraak van de dood 
gewaande, oudst levende oud-landelijk 
voorzitter en medeoprichter van de JOVD 
maakten het een zeer geslaagd avondpro
gramma. Ook was er de speech van inte- 
rim-voorzitter Egbert Adrichem. Door zijn 
verhaal werd nogmaals duidelijk dat Chris 
Jetten, Ciska Scheidel en Robin 
Bremekamp terecht benoemd werden tot 
leden van verdienste en Frank de Grave tot 
erelid.

Dat Hans Wiegel kon speechen wisten we 
natuurlijk al lang! Hij heeft binnen de 
JOVD, en ook daarbuiten, een lange staat 
van dienst. Ook nu weer was hij in staat 
mensen te laten luisteren naar zijn speech 
die volgens sommigen uit 1968 zou 
komen. De links-rechts discussie in de 
VVD was net weer nieuw leven ingebla
zen en daar ging de erevoorzitter natuur
lijk even op in en hij kon het uiteraard niet 
laten Mark Rutte een veeg uit de pan te 
geven.

Een ongepland onderdeel van het avond
programma was de toespraak van de eerste 
verkozen voorzitter van de JOVD, Jacques 
Linssen. In de almanak stond een kruisje 
achter zijn naam en dat doe je alleen als je 
zeker weet dat iemand overleden is. 
Helaas bleek de bron niet erg betrouwbaar, 
want gelukkig verkeert de heer Linssen in 
een goede gezondheid! De 
Lustrumcommissie heeft er alles aange
daan om te zorgen dat het kruisje uit elk 
boekje werd verwijderd. Gelukkig kon de 
heer Linssen zelf wel om het voorval 
lachen en sprak hij de JOVD leden toe met 
verhalen uit de oude doos! Verhalen die 
thuishoren op een JOVD lustrumcongres!

Aan het debat over Europa namen Sophie 
in't Veld (D66), Corien Wortmann (CDA), 
Thijs Berman (PvdA) en Herman Vermeer 
(VVD) deel. Dat er onder leiding van 
Mark Rutte en met name Jort Kelder een 
niet al te serieus debat zal worden 
gevoerd, was bij een aantal kandidaat-par- 
lementariërs nog niet helemaal doorge
drongen. Gelukkig is Jort Kelder zeer dui
delijk en liet hij slechts korte en heldere 
antwoorden toe en wisten de deelnemers 
snel waar ze aan toe waren. Dat kort en 
bondig antwoorden en beargumenteren 
lastig is voor politici, werd duidelijk toen 
simpele vragen over uitbreiding van de 
Europese Unie en de bevoegdheden van 
Europa met ingewikkelde zinnen omzeild 
werden. Achteraf gezien, nu de campagne 
voor het Europarlement is afgelopen, kan 
in ieder geval gezegd worden dat Sophie 
in 't Veld wat heeft geleerd bij de JOVD 
over een boodschap helder overbrengen en 
hoe het niet moet!

Veel leden zullen zich hebben afgevraagd 
wie die twee mensen zijn die het lustrum- 
lied hebben ingezongen. Met de titel 
JOVD, een experience zou dit hét JOVD- 
lied moeten worden. Omdat het avondpro
gramma nogal uitliep werd het liedje laat 
gedraaid. Eigenlijk té laat, omdat veel 
mensen toe waren aan een biertje en er de 
aandacht niet goed meer bij konden hou
den. Heel jammer, want het is een leuk 
liedje met een heel erg leuke clip! 
Hopelijk wordt hij nogmaals ingezongen, 
zodat de kwaliteit nog beter wordt en het 
inderdaad het JOVD-lied gaat worden!

En toen werd het nacht...

Nadat iedereen bekomen was van het 
debat, haastte iedereen zich naar zijn 
kamer om de nodige voorbereidingen te 
treffen voor het feest. Er was door de 
Lustrumcommissie namelijk gekozen 
voor een themafeest. Het thema van het 
feest was: Ontwaakt verworpenen der
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aarde! Menigeen /al deze zin herkennen 
als de eerste regel van de socialistische 
carnavalskraker de Internationale, maar 
het gaf ook een leuke aanleiding om je te 
verkleden als wie je maar wilt. Helaas 
waren er naast de 1 .nstrumcommissie wei
nig mensen die de unieke mogelijkheid 
hadden aangegrepen zich uit te dossen. We 
willen mensen er wel op attenderen dat 
een kilt zonder ondergoed heel stoer is, 
maar dat niemand er vrolijker van wordt... 
Verder verliep hel leest zonder problemen 
en was het vooral heel gezellig. Er ging 
uiteraard wel weer, door toedoen van een 
hoofdbestuurder, een tafel doormidden. 
Maar ja, dat is de JOVD.

En toen werd het zondag

Zoals gebruikelijk op een congres is het 
zondagprogramma altijd wat lichter van 
aard en staat het vooral in het teken van 
ontspanning, humor en het verwerken van 
de kater. Op het lustrumcongres was dit 
niet anders. Er was een congreskraker uit 
de oude doos gehaald, namelijk het spel de 
Zwakste Schakel. Gepresenteerd door 
"überbitch" Nathan Soomer en geas
sisteerd door iets minder bitch Wilfred 
Chrispijn was dit een vermakelijk geheel 
voor zowel deelnemers als toeschouwers. 
Een foto van deze JOVD-quiz sierde ove
rigens de volgende dag de Volkskrant.
Het programma op zondag eindigde met 
het bespreken van "foute moties", maar

velen waren al op huis aan toen rond een 
uur of vier het programma werd afgeslo
ten. Voor de Lustrumcommissie wacht dan 
de schone taak om alles op te moeten rui
men, maar gelukkig duurde dit niet al te 
lang en zo konden wij enkele uren later 
ook moe, maar zeker voldaan, richting 
huis. Het was een Experience om nooit 
meer te vergeten...

Ursula Doorduyn en Lucien Weide zaten 
in het hoofdbestuur 2002-2003 en maak
ten deel uit van de LuCO 2004
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