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Route 55, de Gids is het lustrumboek van de Jongeren Organisatie
voor Vrijheid en Democratie (JOVD)
ten behoeve van het 55-jarig bestaan van de JOVD. De oplage van
dit meesterwerk ligt op 500 stuks.

Benjamin
Derksen

L
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Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van het JOVD-Hoofdbestuur op welke wijze dan ook verspreid of gekopieerd worden. De visie die uit de artikelen spreekt, is
niet automatisch de visie van de
JOVD als vereniging, noch de visie
van het Hoofdbestuur, doch de visie
van de redactie, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk is aangegeven. Route
55, het boek, is voor leden en prominenten en dient dus ook door u
gelezen te worden.
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End subsidies verdwenen, onder bet motto
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dus ze willen geen subsidie meer.,
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Het Lustrumcongres 1999 was mijn
eerste grote JOVD activiteit. Vijf jaar
later, aan de vooravond van het XI
Lustrum, is het een goed moment om,
los van de waan van de dag, naar de
organisatie te kijken. Daarbij kijkend in
hoeverre de JOVD is veranderd en welke
conclusies daaruit voor het volgende
Lustrum getrokken kunnen worden.
Door de samenwerkingsovereenkomst
met de VVD is de JOVD, na een legendarische algemene vergadering, vanaf
januari 2000 officieel gelieerd aan de
VVD. Hoewel de JOVD voor de buitenwereld niet echt veranderde, was het
voor menig JOVD-er een radicale verandering. Ruim vier jaar later is het een
geruststellende gedachte dat het om de
inhoud en niet de vorm gaat. Hoewel de
vorm is veranderd, is de JOVD inhoudelijk dezelfde gebleven. De JOVD is en
blijft een club met enthousiaste jonge
liberalen die volstrekt politiek en bestuurlijk onafhankelijk is en dit ook niet
onder stoelen of banken steekt.
De wereld buiten de JOVD is
daarentegen sterk veranderd. Waar de
ideeën van de JOVD in het verleden
werden afgedaan als te onrealistisch of
te principieel liberaal zijn velen daarvan
gemeengoed geworden. Dit mede door
het grote aantal oud-JOVD-ers die naar
talloze politieke en maatschappelijke
functies zijn doorgestroomd. De
kernbegrippen vrijheid en verantwoordelijkheid zijn daarnaast door vele
partijen omarmd. Het liberalisme met
het individu als uitgangspunt is een
onmisbaar onderdeel geworden van de
Nederlandse maatschappij.

over het Koningshuis komen en gaan,
reorganisaties worden in gang gezet en
weer teruggedraaid en besturen treden
aan en af. Wanneer de oppervlakkige
blik wordt verlaten en dieper wordt
gekeken komt ook een andere JOVD
naar voren. Een JOVD waar leden keer
op keer de mogelijkheid krijgen om zich
te ontwikkelen, eigen meningen te
vormen en bestuurlijke ervaring op te
doen. Stuk voor stuk unieke personen
die hun liberale bijdrage leveren aan de
maatschappij. De JOVD vervult deze
waardevolle taak van politieke leerschool
al vijfenvijftig jaar en heeft daarmee een
unieke positie én functie binnen het
politieke bestel verworven.
Rest mij nog het danken van de leden
van de lustrumcommissie en de almanak
voor het uitzetten van Route 55, op weg
naar het XI Lustrum. Een route die ons
met de ervaringen uit het verleden en
de realiteit van het heden een blik op
de toekomst zal opleveren. Een
toekomst waarin de JOVD als
vaandeldrager van het liberalisme zich
altijd aan de voorhoede van de politieke
discussie zal manifesteren!

Egbert Adrichem
Landelijk Voorzitter a.i.

De vraag is hoe de JOVD in die bredere
wereld waar zij deel van uitmaakt erover
vijf jaar uitziet. De geschiedenis zal zich
vast en zeker lijken te herhalen: moties

7

Geweldig toch, je bent net tot de
eerste rechtstreeks door de leden
verkozen (lie) partijvoorzitter van
de VVD benoemd, en dan mag je iets
schrijven over je eigen ervaringen
in en met de JOVD. Wie had dat
gedacht toen ik eind jaren '70 in
Edam-Volendam als broekie actief
werd..
Lokaal aan de gang voor de
onafhankelijke liberale jongeren.
Bedreigend voor de talrijke CDA'ers
en PvdA'ers ter plaatse. En dat ten
tijde van het kabinet-Den Uyl.
Uitdagend voor de gevestigde orde
binnen de VVD. Maar wel herkenbaar
en duidelijk. De media volgden ons
op de voet. Op provinciaal niveau in
het toenmalige district NoordHolland. Dat was nieuw binnen de
JOVD. Er waren alleen maar
districten in Noord, 't Gooi, Utrecht
en Leiden en omgeving. Ja, en dan
landelijk. De eerste schreden via een
redacteurschap van de Driemaster.
Gewaagd hoor. Met je
cassetterecorder kamerleden,
hoofdbestuursleden en andere

(overigens keiharde) leerschool.
Allemaal zaken die je meemaakt als
JOVD'er, toen, nu en straks, die in
zekere mate je leven tekenen. Je
leert je vriend(inn)en kennen. Je
nederlagen lijden, je (kleine)
overwinningen vieren. Feesten, en of.
Hoe verwoordt je je mening in een
motie en/of amendement. Hoe
beargumenteerje dat. Waarom heb
je eigenlijk die mening? Veel
leeftijdgenoten hebben
immers hele-maal geen
mening who cares, why
bother
en zo ja, een
andere. Het gedoe, het
gesode-mieter. Tact,
diplomatie en fouten
maken. Vooral misschien
dat laatste is wat je het
meeste bijblijft. Je stemt
verkeerd. Doet mee met
iets waarvan je even later
spijt hebt. Verkondigt
opvattingen waarvan je
inmiddels denkt: vond ik
dat? Echt!? Het ligt toch
echt genuanceerder, en
ZO.
-

-

EenUpaar
1 erva ri ngenUrijker......
autoriteiten proberen een inter-view
af te nemen. Dat valt niet mee
(behalve Haya natuurlijk ...).
Vervolgens lid van het landelijk
hoofdbestuur. Doodeng. Maar wel
achteraf bezien zeker
een
-

-

Tegelijkertijd een rijkdom.
Terugkijkend zo'n twintig jaar later
weet ik zeker ervan te hebben
geleerd en genoten. De JOVD is voor
je persoonlijke ontwikkeling een
-
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en onze liberale idealen zijn het waard!

tals
e in

Je
Je

ne)
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aanwinst. Bijna dagelijks kom ik
mensen tegen in mijn werk of privé
die zelf iets hadden met de JOVD, of
(een vreselijk) iemand kennen die
ooit JOVD'er was. Altijd levert dat
gesprekstof op. Zo van: 'daar heb ik

ideeën- en debatpartij te maken).
Maar ja, dan ben je door schade en
schande een paar ervaringen rijker

Jan van Zanen, ooit redacteur
Driemaster en hoofdbestuurslid,
inmiddels wethouder in Utrecht en de
eerste direct verkozen partijvoorzitter
van de VVD.

het geleerd', 'dat ging toen al zo' of
'dat nooit weer ...'. Als je JOVD'er
bent of was dan tekent het je leven
en werk. Je doet in die jonge jaren
relatief snel ervaring op in een
vertrouwde en soms zelfs zeer
gezellige omgeving. Dat komt altijd
van pas. Later ontdek je dat nog wat
extra's nodig is (bijvoorbeeld om van
de VVD een open, vrolijke en echte

JOVD(ers): van harte
gelukgewenst met het
lustrum! Houdt de tradities
scherp en in ere. Ga door.
Houdt vol. Wees kritisch en
onafhankelijk. Onze liberale
ideale-P zK-P Vet

Route 55, een reis door 55 jaar
JOVD. Dat lukt natuurlijk lang let
helemaal, want de hectiek van 55
jaar JOVD laat zich moeilijk
samenvatten in een boekje, een spel
en een congres. Hoe hard de
lustrumcommissie
en
de
almanakcommissie ook gewerkt
hebben, alles van 55 jaar is niet
gelukt. Wat wel is gelukt is dit
lustrumboek, Route 55 De Gids. Een
prachtig naslagwerk over de
hoogtepunten in de geschiedenis, de
vergaderingen, ereleden en leden
van verdienste, maar bovenal een
aantal schitterende verhalen van
mensen die de JOVD heel goed en
soms van minder goed kennen, maar
stuk voor stuk hebben zij enthousiast
gereageerd op het verschijnen van
"De Gids" en vol enthousiasme hun
medewering verleend.
De lustrumcommissie is vorig jaar
januari van start gegaan en na veel
brainstormen begon het lustrum
vorm te krijgen. Wat wordt het
thema dat het hele lustrum kan
dekken en wat is een aansprekend
thema en hoe gaan we het congres
vormgeven? Met het thema Route
55 zijn we begonnen en het
subthema Kom JE ook? heeft hieraan
een extra dimensie gegeven. Het
lustrum is uitgegroeid tot een ware
happening. Vele prominenten zijn,
ondanks het reces, aanwezig en we
kunnen dan ook vol trots terugkijken
op een enorme lijst van vele zeer
goede sprekers, gevarieerde
onderwerpen en een prachtige
locatie.
Met de keus voor Woudschoten is de
10

Lustrumcommissie afgeweken van
de jarenlange Van der Valk-traditie
en keren we terug naar een locatie
waar we in het verleden vaker
vertoeft hebben. Onze erevoorzitter
Hans Wiegel heeft in zijn tijd ook in
Woud-schoten gecongresseerd.
Tussen vele hectare groen en in het
hart van ons land viert de JOVD haar
55 jarig bestaan, de link met het
verleden gelegd en de deur naar de
toekomst staat voor ons open.
Namens de lustrumcommissie wil ik
allereerst iedereen bedanken die
heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van dit lustrum.
Daarnaast wil ik graag een bijzonder woord van dank richten tot de
leden van de almanakcommissie:
Alain-Celest de Buck en Benjamin
Derksen, die met hun tomeloze
creativiteit het geheel naar een
hoger plan hebben weten te tillen.
en naar het HB dat ons altijd scherp
heeft weten te houden.
Tenslotte wil Ik nog heel graag de
dames en heren van de LuCo
bedanken die voor u al die maanden
zo hard hebben gewerkt en nu
hopelijk vol trots en met een
tevreden gevoel met u kunnen
terugkijken op een bijzondere
gelegenheid: ROUTE 55, Kom JE
ook? De JOVD verjaart in een
experience om nooit te vergeten.
Ilona van Haarst,
Voorzitter Lustrumcommissie 2004

svraagd een bijdra
te schrijven vc r
lustrumalma akin
mnd met het jubileum van de
I. Wellicht denkt men, dat dit voor de Ere-Voorz r van
JOVD een
v., aen cci i
n twintig jaar geleden, in 1984, de toenmalige Ere-Voorzitter,Mr.W.J,Geer1sema, zijn
aod in het lustrumboek, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de JOVD.
boek wordt de bijzondere verhouding tussen de JOVD en de VVD mooi beschreven. Het
ningsveld tussen het vooropzetten van de liberale beginselen en het bedrijven van praktische
.k met alle (nodige) compromissen vandien.
vember vorig jaar was er wat politiek rumoer over allerlei satire op de televisie. Uitspraken van
ster-president en een heus Kamerdebat. Niets nieuws onder de zon
jaar geleden 1964 was er ook een dergelijke commotie. Het T.V.-programma Zo is het
1V ook nog eens een keer". Kamervragen aan het kabinet-Marijnen door de fractievoorzitters
a jeringscoalitie, onder wie de toenmalige VVD-fractievoorzitter Mr,Geertsema,
-

4dhestuui van de JOVD vond dat maar niets Het gaf een verklaring uit, waarin het stellen van
e vragen scherp werd bekritiseerd. Grote stukken in de krant. Het toeval wilde dat de JOVD
toen voorzitter) toen net een aanvraag voor een subsidie bij de VVD-top had ingediend'
Aden, was de vraag.

-. _

1

c

tig gesprek dat ons hoofdbestuur toen met de VVD-leiding had, werd ons gezegd, die
kunt u nu wel op uw buik schrijven.
as ons goed gezind, Vlak daarna besloot de PvdA haar subsidie aan de evenzo kritische
ie Vudenlenvereniging Politeia"in te trekken, En weer een paar dagen later was er het
VVD-congres, waar de voorzitter van de JOVD altijd een kort mooi praatje placht Ie houden.

sri met beide handen aangrijpend, releveerde ik aan het besluit van de PvdA en voegde
je: Voorzitter, zoiets zou in liberale kring niet kunnen voorkomen", Donderende ovatie van
die van ons conflict met de VVD-top geen benul had.
n podium af, ontmoette Mr, Van Rid (de machtige en gevreesde fractievoorzitter van de VVD
.1e Kamer), die mij toevoegde:"Dit was heel brutaal, mijnheer Wiegel, maar uw centen hebt u
n'
andere mooie verhalen vertel ik graag als ik zo'n twee keer per jaar— met uw hoofdbestuur
1 blijkt ook altijd de grote politieke belangstelling, de inzet, het enthousiasme, de opgewektheid
IVD ers van nu.
ga zo doorl
-

sluiten, waar ik begon, met een citaat van mijn voorganger als uw Ere-voorzitter Geertsema
ig jaar geleden: 'De Ere-voorzitter wenst bestuur en leden van de JOVD al het beste toe voor de
jaren. Moge het jubileum een extra aansporing zijn om heter niet bij te laten zitten!

H.Wlegel
Ere-voorzitter JOVD

Als je met JOVD-leden
discussieert, merk je
meteen dat zij frisser
tegen de zaken aankijken. De VVD wordt gezien als een partij van
bekakte heren in pakken. Vrouwen, jongeren en mensen in gewone buurten horen daar niet bij. De
JOVD met haar jonge, slimme leden
die midden in de maatschappij staan,
kan de VVD uit de hoek van het establishment trekken. De JOVD kan Iaten zien dat politiek vernieuwend
moet zijn, en dat de VVD weer een
volkspartij moet worden. Wat zou het
mooi zijn als de JOVD het partijprogramma-van-morgen zou neerzetten:
Terugdringen van de bemoeizucht van de staat.
Wie niet wil integreren, doet
niet mee.
Vrouwe justitia moet streng
straffen.
Schaf de helft van de regels
af en handhaaf de andere
helft streng.
Ik verheug me op de politici van morgen, die deze idealen gaan waarmaken!
Sander Simons
Net als in het beroemde sprookje "de
nieuwe kleren van
de keizer" heeft
Fortuyn laten zien
hoezeer de politiek
(maar ook de media)
los is komen te staan
van de bevolking. De
12

titel van het PvdA-rapport "Kaasstolp
aan diggelen" had in feite kunnen
worden geschreven voor alle partijen. De verkiezingen van 2003, de
gang van de formatie en de huidige
regeringscombinatie geven het gevoel dat alles toch bij het oude is
gebleven. Maar dat komt omdat men
blijkbaar weer met zijn alien onder
een kaasstolp is gaan zitten, waarvan de wanden weer van matglas
zijn. Dat de frustraties bij de kiezer
groter zijn geworden en het vertrouwen in de politici steeds minder
wordt merkt men niet op. De veenbrand woedt nog steeds en het is
maar wachten op de volgende grote
uitbraak. Kijk ik naar het optreden
van de politieke organisaties zoals
de JOVD dan stel ik vast dat ze de
organisaties, zowel als de personen
vooral bezig zijn hun eigen positie
onder die kaasstolp te verwerven.
Daarmee staan ze -helaas- net zo
met hun rug naar de bevolking als
de rest van de Nederlandse politiek
aktieven. Wordt het niet tijd dat organisaties als de JOVD er zelf voor
zorgen dat die kaasstolp voorgoed
aan diggelen gaat en dat ook bij de
Nederlandse politieke regenten gaat
doordringen dat de 21e eeuw is begonnen. Het huis dat Thorbecke
meer dan 150 jaar geleden bouwde
is inmiddels echt niet meer dan een
museum.
-

-

Maurice de Hond

Het is wellicht een leuk idee om het
Dank voor de eervolle uitnodiging
eens te hebben over de liefde binvanuit een organisatie die ik ondanks
nen de JOVD. Mijn vrouw en ik hebdiverse verschillen van opvatting
ben elkaar leren kennen op het
altijd interessant en belangrijk heb
Novembercongres te Vianen in
en vind.
gevonden
1999. Op 13 september jl. zijn we
Ik zie echter geen
getrouwd. Ongetwijfeld zullen wij
kans een bijdrage te
niet de enigen zijn die elkaar via de
leveren, maar weet
JOVD hebben leren kennen en zijn
zeker dat dat de pret
van een goede getrouwd.
lustrumviering niet zal
Gr.Raymond de Groot
drukken. Veel succes
j daarmee.
(Oud-voorzitter Regio Noord)
1_
-

-

met vriendelijke groet,
Ad Melkert
Ik vind het lastig om iets zinnigs over
de JOVD te schrijven, omdat ik daar
eigenlijk niets van af weet, met vr
gr
Maarten
van
Rossem

Op speciaal verzoek een lang niet
volledig overzicht van langdurige
JOVD-relaties en lof echtparen:

Anette Nijs & Johan Buitenga
Constantijn Do/mans & Petra Nypels
Sandra Spek & Remco Spaa
B. de Boer Lzn & mw H. Naarding
Ju//us Remarque & Linda Bakhuis

De JOVD is een must voor iedere
politiek geïnteresseerde jongereSchitterende congressen meegemaakt onder Frank De Grave en De
Haze Winkelman. Ikzelf was van ZH eilanden en maatje van
(wijlen)Adriaan Geelhoed van Zeeland en Roelf en Denise TiktakVoorts goede kontakten met Den
Haag, Kennemerland etc.
Herman Berheij

Bart Lijdsman & A. Schijvenaars
AL CS. Lantain & IKersten
Sven Planken & Mischa Ariaans
Jolanda Hekman & Mark Aalders
Herman Vermeer & C de Boer
Marco Swart & Ada den Ottelander
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Het embleem is
het resultaat van
een prijsvraag die
uitgeschreven is
op 12 november
1949 tijdens de
eerste algemene
vergadering na de
oprichting. Pas
drie jaar later, te
weten in september 1952, wordt
het winnende logo bekend gemaakt
in de Driemaster. Onduidelijk is echter wie het ontwerp gemaakt heeft
en de prijswinnaar is zodoende tot
op heden onbekend.
Het embleem is de letter V. waarin
een leeuw staat die op een stok de
vrijheidshoed draagt. De letter V
staat in eerste instantie voor 'vrijheid maar is ook de beginletter van
'verdraagzaamheid' en 'verantwoordelijkheid', twee andere beginselen.
De leeuw is uiteraard de Nederlandse Leeuw, de verdediger van
'onze vrijheid'. In plaats van een
zwaard houdt hij echter een stok in
zijn klauwen, waarop een hoed
balanceerd. Een vergelijkbare was
te vinden op papieren noodmunten,
die tijdens het beleg van Leiden in
1574 werden uitgegeven. De hoed
als symbool van de
vrijheid keerde terug
jong
tijdens de Renaissance en is van
Griekse oorsprong.
De hoed was in het
ibera,!
ode,,
oude Griekenland het
JUV,D
teken van een vrij
man, want slaven liepen blootshoofds. Ook tijdens de
Franse Revolutie was een hoofddek14

sel het symbool van
de vrijheid. Dat was
een
'phrygische
muts' van oorsprong
ROUTE
gedragen door vissers en zeelui. In het
JOVD-embleem zien
we echter een oudHollandse, breedgerande hoed. In later jaren zal het embleem kleine
aanpassingen ondergaan; met
name de leeuw krijgt dan meer afgeronde vormen. In de loop van de
jaren zeventig zal het embleem bovendien opgetuigd worden tot een
volwaardig 'logo waarin sindsdien
tevens in hoekige letters de afkorting JOVD is opgenomen.
In 2001 wordt het logo ten behoeve
van nieuw promotiemateriaal aangepast.
De hoed krijgt een
'nieuwe' vorm die door
t
de leden gematigd
wordt ontvangen en al
gauw als schotel werd 'omgedoopt'.
Waar in 1973 nog de draak werd
gestoken met het embleem worden
elementen van het logo in de
aanloop naar het elfde lustrum
verwerkt in zowel het embleem van
het lustrum als het embleem van
het Politiek Commissariaat.

Zoals een jongerenorganisatie van
55 jaar oud betaamt, kent zij vele
tradities en instituties. Sommige
onzinnig, onverklaarbaar en onwenselijk, maar soms zitten er echte
juwelen tussen. Iedere LV heeft de
eer om een jaar lang gebruik te
mogen maken van de voorzittershamer. De hamer werd in 1964 geschonken door de toenmalige afdeling Amsterdam aan scheidend LV
Erwin Nypels. Reinier Heyting is vervolgens de eerste LV die letterlijk de
voorzittershamer kreeg overgedragen en sinds die tijd heeft iedere
voorzitter de eer gehad deze bijzondere hamer de zijne te mogen noemen. Zoals zo vaak gebeurt met
symbolen was de voorzittershamer
ook lang niet altijd veilig. Dit moest
LV Weide (2001 2002) ondervinden tijdens de JAV in mei 2002. In
een achteloos moment werd de hamer ontvreemd en was deze spoorloos. Hoewel bij tijd en wijle geruchten gingen over de locatie van de
hamer, leek een en ander de toenmalig LV niet te verontrusten. Na het
voortijdige vertrek van Weide was
het aan ondergetekende om de VAV
van november 2002 voor te zitten
zonder de voorzittershamer. Inmiddels was duidelijk geworden dat de
hamer zich bij de altijd ludieke afdeling Delfland bevond en dat zij aan
het begin van de VAV de aandacht
wilde opeisen met behulp van de
hamer. Daar zit je dan als waarnemend én kandidaat-LV zonder je
hamer. Gelukkig was daar Technisch
Voorzitter Ciska Scheidel die de grap
van de verdwenen hamer niet kon
waarderen en de afdeling Delfland,
op de haar bekende strenge wijze,
-

sommeerde de hamer te retourneren. De afdeling moest bakzeil
halen en ging meteen over tot onthulling van de voorzittershamer. .....
die was omgeven door een op maat
gemaakte stalen kooi. Lange tijd leek
het erop dat de hamer niet uit zijn
behuizing zou komen zonder onherstelbare schade of het inroepen van
een lasser. Echter bleek er binnen
het gehele Van der Valk-concern niemand te zijn die de hamer kon bevrijden. Met het naderen van de verkiezingen voor het nieuwe HB begon het erop te lijken dat ondergetekende de eerste voorzitter bij verkiezing zou zijn die een ijzeren kooi
in zijn handen moest houden in
plaats van de voorzittershamer. De
afdeling Delfland had echter niet gerekend op het voormalige Regio
Noord-bestuur dat een deel van de
kooi had ontvreemd en de
voorzittershamer uit de benarde
positie had gehaald. Met de
overhandiging van de voorzittershamer aan ondergetekende kwam
alles toch nog goed. Sindsdien staat
de ijzeren kooi als trofee op de
voorzitterskast als huldeblijk aan de
inventiviteit en humor van de afdeling Delfland. Verder werd de
voorzittershamer tijdens alle komende vergaderingen niet meer uit
het oog verloren en in de tussenliggende periode thuis veilig opgeborgen.
Ferdi de Lange
Oud-Landelijk Voorzitter

15

1:
Tijdens de viering van het vijftigjarig
lustrum in het Congrescentrum te
Den Haag, werd mij voorzichtig
gevraagd of ik in was voor de functie
van algemeen secretaris. Hoewel ik
liever nog een halfjaar afdelingsman
was gebleven en ik mijzelf in eerste
instantie niet als een secretaris
bezag, ging ik toch overstag en met
de jaarlijkse algemene vergadering
in mei 1999, was mijn benoeming
in het hoofdbestuur een feit. Het zou
een heel heftig bestuursjaar worden.
Alleen deze voorjaarsvergadering al
was behoorlijk enerverend. Zo werd
bijvoorbeeld maar liefst acht uur
gediscussieerd over de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met
de VVD, waarbij de onafhankelijkheidspositie van de JOVD min of
meer werd opgegeven omwille van

de nieuwe wet subsidiering politieke
partijen.
Verwacht werd dat de doorvoering
van deze samenwerkingsovereenkomst nog heel wat voeten in de
aarde zou hebben (doem-scenario
was: dominantie van WD-jongeren)
maar dit is erg 'meegevallen'
(sommigen spreken liever van
tegenvallen). Tegelijkertijd werd ook
de reorganisatie doorgevoerd die
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was ingezet door het bestuur
Bremekamp, met onder andere de
indeling van districten naar regio's.
Naast forse bezuinigen, diverse
bestuurswisselingen, onrust binnen
de algemene vergadering (onder
meer door die indeling in regio's) en
het vertrek van secretariaatsmedewerkster Arjette Davids,
betekende dit alles dus een zware
verant-woordelijkheid voor dit
hoofdbestuur en vooral bergen van
werk. Niet voor niets werd het
bestuursthema tot november 2000:
werk, werk, werk!
De organisatorische veranderingen
die voortvloeiden uit de reorganisatie en de samenwerkingsovereenkomst, moesten natuurlijk formeel
vastgelegd worden in de verenig-

ingsstatuten. Met het instellen van
een statutencom missie (waarin zitting hadden: Pieter van den Berg,
Hans Mojet en ondergetekende als
auditor namens het hoofdbestuur)
werd enkele maanden gewerkt aan
deze nieuwe statuten. Vooral de ingezette cultuuromslag van procesgestuurd naar projectgestuurd
(verenigings)handelen vergde de
nodige aanpassingen. Aangezien
nieuwe statuten na goedkeuring
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door de algemene vergadering
notarieel moeten worden vastgelegd, ging Ik zodoende eind november met een pakketje statuten en
reglementen onder mijn arm naar
de notaris, die mij door een aantal
oud hoofdbestuursleden was aangeraden.

gen
isaenneel
nig-

Deze notaris in kwestie hield kantoor
in een deftig pand in Den Haag. Na
wat plichtplegingen heen en weer,
overhandigde ik hem de (vastgestelde) statuten en maakten we
een tweede afspraak. Na nog geen
vijf minuten stond Ik alweer buiten
op de stoep. De notaris, die er
overigens precies uitzag zoals je je
een notaris voorstelt, had gezegd dat
hij er wel even naar zou kijken...
Toen ik enkele weken later opnieuw

van
ziterg,
als
jur)
aan
in:esurd
de
iien
-ing

voor de deur stond, werd ik in
tegenstelling tot de eerste keer, heel
uitgebreid ontvangen. Onder het
genot van een kopje koffie en een
'kaakje' werd gezellig gekeuveld
over het wel en wee van de JOVD.
Kennelijk was de notaris in kwestie
danig onder de indruk geraakt van
onze statuten. Onnodig te zeggen;
maar wij zijn natuurlijk niet zomaar
een jongerenvereniging. Onze
statuten weerspiegelden op dat

moment dan ook vijftig jaar
verenigingstraditie! Of het nu was
uit respect voor die fraaie statuten
of omdat de notaris het liberalisme
een warm hart toedroeg weet ik niet
precies, maar de rekening is in elk
geval nooit gestuurd.,

Elmer Smith
Oud-Algemeen Secretaris
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Op zaterdag 26 februari 1949 vindt
in de Louis XV zaal van de Pulchri
Studio in Den Haag de oprichtingsvergadering van de JOVD plaats. Een
commissie onder leiding van de heer
D.W. Dettmeijer en ingesteld door het VVDHoofdbestuur is ruim
een half jaar aan de slag
gegaan met de nodige
voorbereidingen en uit
deze Jongeren-Commissie vloeit de
enige liberale PJO van Nederland
voort. Het karakter van de JOVD
wordt ook in deze vergadering bepaald. De JOVD moet vooral een
studiegroep zijn, geen Organisatie
die zich op het praktisch terrein van
de politiek zal gaan begeven. Daarnaast moet er ook plaats zijn voor
gezelligheid, de JOVD is immers een
jongerenorganisatie.
Het voorzitterschap van het eerste
"Voorlopig Hoofdbestuur" was in
handen van W.J. de Blaey. Hij was
voorzitter over een bestuur dat was
samengesteld uit 8 mannen en 1
vrouw. Het was hem echter niet gegeven dit voorzitterschap lang te
dragen, want in augustus 1949 stapt
de eerste voorzitter van de JOVD wegens een intern conflict af (some
things never change) en komt het
voorzitterschap in handen van
Jaques Linsen. Wanneer op het eerste novembercongres Linsen tot
voorzitter wordt benoemd en de statuten worden aangenomen zijn de
formaliteiten bijna rond, Het wachten is nog op de Koninklijke erkenning, welke op dat moment nog ver-

REZ

plicht was voor verenigingen. Pas op
22 november 1952 wordt deze erkenning door Koningin Juliana verleend.

Prijsvraag over JOVD logo
Het logo van de JOVD is voort gekomen uiteen prijsvraag. Bijna 3 jaar
na het uitschrijven van de prijsvraag
maakt het Hoofdbestuur in september 1952 het embleem van de JOVD
bekend. Onbekend is wie het heeft
gemaakt en wat de prijs was die er
aan verbonden is. Maar de symboliek is duidelijk. Het logo wordt gevormd door de Nederlandse Leeuw,
de verdediger van onze vrijheid, die
staat geplaatst op de letter V van in
eerste instantie vrijheid, maar ook
de V van de andere twee grondbeginselen van de JOVD. De leeuw
houdt een stok vast waarop een
hoed balanceert. De symbolische betekenis van de hoed als vrijheidssymbool stamt
al uit de Griekse
oudheid, in het
oude Griekenland was de
hoed een teken
van de vrije
man, want de
slaven liepen
blootshoofds.

Oprichting Driemaster
Ook Driemaster vindt haar wortels
in deze vergadering. Tijdens de
rondvraag heeft Gert Stempher eigenaar van een kleine drukkerij, medegedeeld dat hij maandelijks en
voor eigen rekening een periodiek
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zal gaan uitgeven. (Waar vindt je tegenwoordig nog zo'n Hoofdredacteur?) Later is dit blad omgedoopt
door Jaques Linsen tot de huidige
Driemaster, waarbij de drie masten
symbool staan voor drie liberale
grondbeginselen: vrijheid, verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid. De eerste Driemaster verschijnt in juni 1949 en heeft een
oplage van 500 stuks.
Kritiek op de VVD??
Op 16 juni 1954 wordt door het
JOVD Hoofdbestuur een schriftelijk
verzoek gedaan aan het VVD Hoofdbestuur om in gesprek te treden over
partijorganisatie,
de
de
kandidaatstellingsprocedure en de
huidige maatschappelijke situatie.
Dit was de eerste keer dat de JOVD
zich openlijk met de interne aangelegenheden van de VVD bemoeit
De VVD neemt deze uitnodiging niet
meteen aan, maar eind januari 1955
komt het er dan toch van. De VVD
laat weten dat zij een kritische houding van de JOVD op prijs stelt, mits
deze binnenskamers wordt geuit. De
politieke discussie tussen JOVD en
VVD vindt dan ook plaats in de huiskamervan VVD-kamerlid H.A. Korthals.
Dc eerste erevoorzitter
Op 14 september 1957 wordt de
heer P.J. Oud als eerste erevoorzitter
van de JOVD benoemd. Er is hier nog
geen formele regeling voor in de statuten en het besluit van de Algemene
Vergadering wordt pas in november
genomen, nadat Oud is tot ere-

voorzitter is benoemd. Op 14 september 1957, de dag dat Oud 40 jaar
Tweede Kamerlid is, vormen de vrouwelijke JOVD-leden gekleed in de
klederdrachten van de elf provincies
een erehaag en wordt Oud naar een
podium geleid. Op dit
podium wordt hij,
onder aanbieding
een door de banketbakker gemaakte
Driemaster, door het
folkloristische elftal
en landelijk voorzitter Huub Jacobse tot
erevoorzitter gehuldigd.
Onafhankelijkheid!
Aan het einde van de jaren vijftigwordt er een eerste discussie aangewakkerd over de onafhankelijkheid van de JOVD. Ondanks deze discussie staat het Hoofdbestuur niets
in de weg om een eerste actieve
kandidatenlobby te voeren voor de
komende verkiezingen. Voor de verkiezingen van 1959 zijn de
Hoofdbestuursleden Huub Jacobse
en Gab Dorsman tevens kandidaat
voor de Tweede Kamer. Er wordt
geen formeel besluit genomen, maar
men komt desondanks tot de conclusie dat HB-lid zijn en een zetel in
de kamer hebben onverenigbare
functies zijn. Gemeenteraadslidmaatschap stuit op dit moment
echter nog niet op incompabiliteit
met een Hoofdbestuursfunctie. Een
formele regeling zal pas in de loop
van de jaren zeventig getroffen worden.
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Demostaat '64
De JOVD discussieert in deze periode
opvallend veel over democratie.
Door het Hoofdbestuur wordt aan de
leden een vragenlijst voorgelegd en
wordt een commissie ingesteld ten
behoeve van deze discussie. In februari 1963 wordt voor het eerst gesproken over een resolutietekst en
in juni 1964 wordt deze resolutie
door de Algemene Vergadering vast
gesteld. Het is een pleidooi voor afschaffing van de Eerste Kamer, principiële kritiek op de monarchie en
het voortsle tot een partieel districtenstelsel. De resolutie levert de
JOVD een heleboel publiciteit op en
mede door een aantal JOVDérs die
later aan de basis staan van de oprichting van D '66, komen een aantal van deze ideeën terecht in het
partijprogramma van deze nieuwe
partij.
Een opmerkelijke gebeurtenis in
deze periode is het voorgenomen huwelijk van prinses Beatrix en Claus
von Amsberg. VVD-raadslid in Amsterdam, Hans Gruijters weigert
naar de bruiloft te gaan, wat hem
op een reprimande van het VVD-bestuur komt te staan. Maar de JOVD
kiest de zijde van Gruiters. Wiegel
wijst in dezen op de individuele
keuzevrijheid. Gruijters verlaat de
VVD en komt korte tijd later samen
met een groep geestverwanten
(waaronder enkele oud-JOVD-ers),
wat algemeen als de oprichting van
D'66 kan worden beschouwd.
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Alweer onafhankelijkheid??
Wederom speelt deze periode discussie over onafhankelijkheid. Het HB
komt met het
voorstel tot ver
dere samenwerking met de VVD
door voorzitter en
secretaris lid te
maken van de
VVD. De VVD zou
dan de JOVD-top
toelaten tot partijraad en partijcommissies. Vier oudvoorzitters keuren dit echter pertinent af. De JOVD richt zich op de WD
maar blijft openstaan voor contacten met andere politieke organisaties.

Des Indes- beraad
Op 12 december 1970 houdt de
JOVD congres en stelt haar Politiek
Kern Programma vast, het kan aangemerkt worden als het eerste politieke programma van de JOVD. In
veel standpunten komt de sympathie
met D'66 naar voren. Na de verkiezingen van 1971 dreigt D'66 ineen
te storten en vindt er toenadering
plaats tussen D'66 en de JOVD. In
1973 ontmoeten zij elkaar voor het
eerst in Hotel Des Indes in Den Haag.
Dit is het begin van het Des Indes
Beraad. In het begin wordt er voornamelijk gediscussieerd over herstel
van de liberale eenheid. Als ook de
PvdA voortaan aanwezig is bij de besprekingen is het onderwerp coalitievorming, wat later in 1994 als Paars
haar definitieve vorm zou krijgen.
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bergen, diepe dalen.
Intern gaat het niet goed met de
JOVD: Het ledental is lager dan ooit,
de Driemaster verschijnt onregelmatig en organisatorisch verloopt een
en ander moeizaam. Er zijn veel problemen en intern heerst er ook nog
verdeeldheid over de sympathieën
voor de VVD en D'66. Het HB besluit om opnieuw over te gaan tot
het uitgeven van een HB-bulletin,
teneinde de communicatie met de
afdelingsbesturen te verbeteren.
Maar de JOVD gaat in deze periode
verder op politiek terrein, waar zij
eind vorige periode is blijven steken.
Het PKP wordt verder uitgewerkt,
maar blijkt
een stuk
braver dan
voorheen.
Ook zoekt
zij
wederom contacten achter het Ijzeren Gordijn, middels de internationale organisaties,
waar zij bij aangesloten is
-

r

In 1974 krijgt de JOVD haar eigen
kantoor en secretariaatsmede-werker als de subsidieregeling van CRM
door deTweede Kamer komt. PJO's
worden van nu af gesubsidieerd door
de overheid voor politiek vormingswerk. Hierdoor kon de Organisatie
groeien. Tot 1986 zou het ledental
onafgebroken blijven groeien. Het
zesde Lustrum van de JOVD is druk-

bezocht met 600 deelnemers. W.J.
Geertsema tot erevoorzitter. Hij
roemt in zijn rede de brugfunctie die
de JOVD vervult tussen de liberale
partijen. Hij pleit voor een onafhankelijke JOVD, omdat die een interessante kweekvijver van ideeën en politici kan zijn voor de VVD.
Liberale discussie in de jaren '80
In de jaren tachtig verschijnt het stuk
Liberalisme in Beweging ter (tijdelijke) vervanging van het PKP. De lijn
uit het verleden wordt doorgetrokken, zij het dat dit keer de monarchie buiten schot blijft. Ook in die
tijd zijn er problemen met de Driemaster. Het formaat wisselt vaak en
de opmaak verandert met iedere
nieuwe redacteur. Belangrijke onderwerpen in deze periode zijn ZuidAfrika, Hoger Onderwijs, energiebeleid, de Zuìderzeespoorlijn en herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Het junicongres in Alkmaar
is het eerste congres waar de discussie op zaterdag in verschillende
werkgroepen wordt voorbereid. Met
het groeiend aantal leden en afdelingen biedt dit de
mogelijkheid een
ieder aan de discussie te laten
deelnemen. In november 1982 verschijnt het eerste
nummer
LEF
(Liberté Egalité
Fraternité). Het
wordt een kaderblad naast Drie-

--
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master teneinde de meer fundamentele liberale discussie meer inhoud
te geven. De organisatorische discussie blijft volop in beeld. Het HB
wordt uitgebreid van 8 naar 14 leden en er wordt een districtenraad
ingesteld. Belangrijk onderwerp van
discussie in deze periode is het basisinkomen, gezamenlijk met plannen
tegen jeugdwerkloosheid en ideeën
over onderwijs en herstel van de
economie. In 1984 komt ook de
Samenwerkingsovereenkomst
(SWO) met de VVD voor het
eerst op de agenda. Hierin
wordt duidelijkheid verschaft over de rol van de
JOVD als enige liberale
jongerenorganisatie in Nederland. De JOVD spreekt
zich in 1984 uit voor plaatsing van kernraketten met
de NAVO als geloofwaardige
verdedigingsmacht bestaande uit
een conventioneel en nucleair gedeelte.

Samenwerken met de VVD, ja of
toch maar nee?
De vereniging buigt zich in deze periode over de praktische invulling van
de per 1 januari van kracht zijnde
SWO met de VVD. Onder meer wordt
in de notitie SWO, wat nu? aandacht
geschonken aan plaatsen waar nog
geen JOVD-afdeling is, de zogenaamde witte vlekken. In de zomer
van 1985 wordt de JOVD verhuisd
naar het Algemeen Secretariaat in
Amsterdam. Op het najaarscongres
in Dordrecht wordt besloten de
Hoofdredacteur van de Driemaster
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voortaan te laten benoemen door de
ALV. Tevens wordt hier een nieuwe
resil utie Demostaat gepresenteerd
met daarin niet de lang verwachte
verkozen burgemeester. Wel een
gekozen Senaat en uitbreiding van
de Tweede Kamer naar 200 zetels.
In 1987 wordt de Stichting
Rottummerberaad opgericht, als
reünie voor oudhoofdbestuursleden
De naam was ontsproten uit de wens
alle witte vlekken' in het land van
een JOVD-afdeling te voorzien en
Rottummerplaat
was het enig overgebleven plekje in
Nederland.
Bij een HB-crisis
waarbij 4 Hoofdbestuurders aftreden wordt Annette
Nijs, eveneens afgetreden, benoemd
tot interimvoorzitter. Het volgende
congres leidt tot meer tumult waarna
een commissie van wijzen benoemd
wordt om tot een nieuwe kandidaatstelling te komen voor het hoofdbestuur. Annette Nijs wordt het volgende congres de nieuwe voorzitter
en het Hoofdbestuur belooft beter
samen te werken in de toekomst. In
november 1988 treedt Mark Rutte
aan als voorzitter. Hij is de eerste
voorzitter van buiten het bestuur. Na
de eerste vrouwelijk voorzitter wederom een primeur.

Over de grens...
In deze periode vinden er vinden besprekingen plaats met de Jonge Democraten en de Jonge Socialisten

over een regeerakkoord en richt de
JOVD zich ook op het buitenland in
deze periode. De afdeling Antwerpen wordt opgericht. Voor de aldaar
wonende Nederlandse jongeren. In
1992 worden de laatste besprekingen gevoerd voor een Paars
regeeraccoord onder de politieke
jongeren. Erwin Nypels zal het akkoord bespreken op het eerstvolgende congres. Paars wordt een hot
item in de pers, voorwaar geen gek
initiatief. In november 1992 wordt
Koen Petersen voorzitter en krimpt
het hoofdbestuur in, met één zetel,
waarop direct het volgende congres
commentaar komt van de afdeling
Groningen. Op het laatste congres
voor het Lustrum in '94 wordt het
nieuwe PKP vastgesteld. Wederom
is het Koningshuis
onderwerp van
gesprek. Op 5 &6
maart 1994 in hotel Bel Air het negende lustrum gevierd,
Reorganiseren en nog eens reorganiseren.
Reorganisatie stond centraal in de
peri0de1994-1999. Er werd een
commissie van tien ingesteld die
naar aanleiding van de geconstateerde problemen ging kijken naar
de noodzaak van een reorganisatie
en verhuisden we in augustus 1994
naar een nieuw AS (het huidige AS)
aan de Herengracht in augustus
1994. De reorganisatie kwam er en
betekende meer decentralisatie, een
kleiner HB en meer politieke discus-

sie en externe politieke invloed.
Intern bleken er nog een aantal perikelen in het verschiet te liggen. Het
begon met de opheffing van de afdeling 't Gooi op grond van het vernielen van een congreslocatie en
kledingvoorschriften en erger nog,
de extreem rechtse uitspraken van
de afdeling. Later bleek met het adinterim opnemen van Rob Okhuysen
in het HB een grote fout te zijn gemaakt, nadat hij na drie weken er
de brui aangaf en met vertrouwelijke stukken de vereniging op stelten zetten. Na de relatief rustige
periode onder voorzitterschap van
Ciska Scheidel volgde Robin
Bremekamp haar op als landelijk
voorzitter. De inkrimping van het HB
naar 7 leden werd weer ongedaan
gemaakt en een negenmans formatie trad in juni aan onder het
motto 2000 in 2000. Zij gingen
van start met wederom een ingrijpend reorganisatieplan. De districten werden vervangen door de drie
regio's. Deze plannen betekende
voor een deel een terugkeer naar de
situatie van voor de vorige reorganisatie.

Besti aliteiten
Op politiek vlak kreeg de JOVD in
1994 eindelijk haar zin met de komst
van het eerste paarse kabinet. Maar
ook hier bleef niet alles even rustig.
De bestialiteitenaffaire zorgde later
voor enig rumoer in de vereniging.
In het op het congres vastgestelde
PKP bleek een passage te staan over
sexuele vrijheid en met daarbij
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bestialiteiten als voorbeeld. Groot
rumoer was het gevolg. Ook bijzonder onderwijs, migranten, landbouw
en de beginselverklaring waren onderwerp van discussie.

50 jaar JOVD!!!
In februari 1999 werd de JOVD 50
jaar en een groots lustrum werd
gevierd in het Congrescentrum in
Den Haag.

Begijnekade 6
3512 VT Utrecht
T: (030) 299 30 73
F: (030) 299 36 81
E: info©sabelcommunicatie
I: www.sabelcommunicatie.
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welkom Frits

Invoering van de Euro op de beurs
vooralsnog geen prijsstijging

Clinton gaat
vrijuit

Pardbeviniz in
Turkije

en Monica zit op de
blaren

Oranjezwemmers
regeren als een
vis in het
water
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zestien• PTfl

Nieuw
belastinplan leidt tot
fiscale revolutie

Nacht van Wiegel
but nothing a ljmpo ging cannot fix

Moord op Marianne Vaatstra
Provinciebestuur Zuid-Holland speelt
voor bank
maar blijkt slechte leenheer
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Wiegel, een serieuze tegenkandidatuur, het wegstemmen
van een andere
kandidaat bestuurder en een
landelijk voorzitter die leider„, 'schapmoestto_

:

me het jaartje
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In mei 1999 werd
op het eerste deel
van een heftige
algemene vergadering in Utrecht het samenwerkingsprotocol JOVD-VVD aangenomen. Dat dat niet zonder slag of
stoot is gegaan, zal de oude poep zich
nog kunnen herinneren. Er kwam van
oud-gedienden als Chris Jetten, Arjan
Toor en Marco Frijlink (Vrijlinks) veel
kritiek op het protcol, men was bang
dat de JOVD de door haar zo gekoesterde onafhankelijkheid zou verliezen. De hoofdbestuursleden
Bremekamp (voorzitter) en Van
Lunteren (vice-voorzitter) kregen het
zwaar te verduren. Er was in november 98 ook al een reorganisatie doorgevoerd en dat was de algemene vergadering nog niet vergeten. De uitputtingsslag werd uiteindelijk gewonnen door het hoofdbestuur. De vergadering werd geschorst en zou twee
weken later worden voortgezet. Tussen die twee delen van de algemene

vergadering in werd het hoofdbestuur geconfronteerd met het vertrek van Robin Bremekamp als landelijk voorzitter. Voor Bremekamp
was de klus geklaard met het doorvoeren van de reorganisatie en het
aannemen van het samenwerkingsprotocol. Bremekamp had ook de nodige credits bij de vereniging verloren.
Oud landelijk voorzitter Jeroen de
Veth: ik had gehoopt met in november met z'n drieën (Van Lunteren,
Bremekamp en de Veth) af te kunnen treden, maar vanuit het HB was
er begrip voor de beslissing van
Robin. Oud algemeen secretaris
Nathan Soomer: Voor Robin was de
klus geklaard en heeft zijn verantwoordelijkheid genomen om op stappen, daar is hij ook de persoon naar.
Het protocol was onze enig mogelijkheid en het werkt nog steeds. Niemand had dat beter gekund.
Op het tweede gedeelte van de vergadering in mei werd een voltallig
hoofdbestuur gekozen met Jeroen de
Veth als nieuwe voorzitter die op één
tegenstem uit Nijmegen na het vertrouwen van de leden had.
Twee weken na de vergadering vond
de Nacht van Wiegel plaats waar de
erevoorzitter van de JOVD tegen het
wetsvoorstel over het correctief referendum stemde. De JOVD had eerder al in een persbericht een oproep
gedaan om tegen het wetsvoorstel
te stemmen. Na "de nacht" stond de
JOVD (als enige) nog steeds als één
blok achter Wiegel: "Waar Paars het
kind is van de JOVD, is Wiegel de
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Jorge op het bordes?

Jeroen de Veth: ik was op de desbetreffende dinsdag samen met Thomas (Berghuijs, voorlichter hb) in de
Eerste Kamer. Over het wetsvoorstel zou woensdag pas gestemd worden. Wij hebben daar dus de hele
dag geen aandacht voor gehad. De
volgende ochtend hoorde Ik dat Wiegel daadwerkelijk had tegengestemd. We moesten snel handelen1 met het persbericht nog warm
uit de printer zijn we naar het Binnenhof gesneld en stonden daar RTL
en SBS6 en verscheidene radiozenders te woord. De JO VD steunde als
enige Wiegel! Een mooiere entree
als voorzitter had ik me niet kunnen
wensen!
De erevoorzitter heeft de JOVD zijn
dankbaarheid getoond door op de algemene vergadering van de VVD zijn
steun te geven voor de hernieuwde
samenwerking.
In 1999 vond in juni ook het eerste
politiek congres plaats. Dat was
meteen een succes met een opkomst
van 80 leden. De discussie over het

In september werd het rapport van
de commissie Van Dalen gepresenteerd en was er een BAV in Den Haag
met wat personele verschuivingen in
het hoofdbestuur. Niels Baas werd
de eerste vice-voorzitter organisatie en Sander Thomassen kwam als
algemeen bestuurslid interne communicatie het hoofdbestuur in.
In november was de algemene vergadering een stuk spannender met
de tegenkandidatuur van Nathan
Soomer op de post Vorming & Scholing waar door het hoofdbestuur
Mark Verheijen was gekandideerd.
De kandidatuur van Verheijen was
een geste richting de VVD jongeren.
Verheijen was teven raadslid in de
gemeente Grubbenvorst. Soomer
leek vooraf favoriet, maar Verheijen
werd uiteindelijk toch gekozen.
Nathan Soomer: ik ben gepolst om
me tegenkandidaat te stellen. Het
commentaar op Mark was vooral dat
hij helemaal geen JOVD ervaring
had. ik had flink wat steun in het
land, maar Mark heeft het met een
nipte meerderheid toch gehaald.
Achteraf ben Ik daar wel blij om, Ik
was er een halfjaar later ook meer
aan toe. Toen was ik er echt klaar
voor.
Op diezelfde vergadering werd de
scheidend landelijk penningmeester Guido van Aardenne niet gekozen als vice-voorzitter politiek. De
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Provinciale Statenverkiezingen zijn een tik voor Paa
but who cares about de Provincie

grootste weerstand kwam van de afdeling Groningen. Opmerkelijk was
dat Van Aardenne geen vragen kreeg
en er geen discussie was.

Voorzitter, Ik eis meer politiek!

Jeroen de Veth: Toen het nieuws
over Guido mij bereikte was Ik
woest. ik werd apart genomen door
Ben Verwaa yen die mij op het hart
drukte dat ik nu mijn leiderschap
moest tonen.
Het beleidsplan Politiek! werd op het
novembercongres aangenomen. De
politieke discussie in de vereniging
moest weer hoogtij gaan vieren.

Ik zeg u dit toe:
dit jaar alleen maar politiek
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Over 2000 zeggen leden dat he--,
een organisatorisch rustig jaar
was. Maar er vertrokken twee
bestuurders en er werd een bestuurder niet verkozen. Met veel
media-aandacht ging het de
JOVD voor de wind. En natuurlijkwaser BNN,vrijheid, verantwoordelijkheid en ... Het was me
het jaartje wel.
In januari werd Guy Verhofstadt
gehuldigd als liberaal van het jaar.
Die prijs werd hem later in Brussel
overhandigd. Doel van het hoofdbestuur was om de vereniging een gezellige ruk naar rechts te laten maken. Er moesten taboes worden
doorbroken. De lijn Bolkestein was
het credo, ook naar de VVD toe.
In april was het tweede politiek congres in van de JOVD. Met 150 leden
was dat wederom een succes. Op dat
congres diende Niek Kraut
(Nijmegen c.a.) een motie in over
de hypotheekrenteaftrek. De Veth
had die namelijk ter discussie gesteld en geopperd dat die aftrek
beperkt moest worden. Tot op de dag
van vandaag een heet hangijzer. De
motie haalde het niet, maar met dien
verstande dat het onderwerp verder
onderzocht moest worden. De vereniging was met politiek bezig!
Het hoofdbestuur had echter heel
andere zorgen op dat congres. Het
bestuurslid Verheijen dat in november nog de verkiezing van Nathan
Soomer had gewonnen, bleek uiteindelijk beter te zijn in het bedenken
van plannen dan het uitvoeren daarvan. Het vertrek van Verheijen was
30

het gevolg en Soomer zou enige tijd
later als ad interim bestuurslid Vorming & Scholing aan de slag gaan.
Op de JAV in mei moesten Sander
Thomassen en Rense Weide, die
sinds december 1999 ad interim in
bestuur zaten, strijden om het mandaat van de vereniging. Weide
slaagde met vlag en wimpel, Thomassen zakte door het ijs en werd
niet verkozen.
Op diezelfde vergadering kwam de
hypotheekrenteaftrek weer om de
hoek kijken. Er werd een commissie
ingesteld met als zeer onafhankelijke voorzitter de landelijk voorzitter. Deze commissie zou een standpunt voorbereiden voorop het junicongres. Deze commissie was uniek,
want er was nog nooit een dergelijke commissie benoemd door de algemene vergadering.
Gezien het feit dat Thomassen niet
verkozen werd als VVP, moest het
hoofdbestuur weer op zoek naar een
ad interim.

Jeroen de Veth: In juni was ik op
een bijeenkomst van de afdeling
Amsterdam. Daar stond een jongen
met krulletjes die een heel duidelijk
verhaal hield over liberalen en democratie. ik bedacht dat deze jongeman er exact dezelfde gedachtes
op nahield als ik en ook nog een goed
verhaal had. Toen wist ik dat dat de
VVP was die ik zocht. Deze jongeman met krulletjes was Bas van 't
Wout.
In juni op het congres werd er dan
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Constantijn verlooft zich met Laurentien
met Petra in het hol van de Nederl andse leeuw

eindelijk een officiële mening gevormd over de al eerder genoemde
hypotheekrenteaftrek. De uitkomst:
helemaal afschaffen die hap en doe
het huurwaardeforfait en de huursubsidie er dan ook maar bij!
In de zomer ging het hoofdbestuur
op weekend om, naast de nodige
gezelligheid, te komen tot een kandidaat bestuur. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Niels Baas,
vice-voorzitter Organisatie, bleek op
dat weekend ineens ook wel interesse te hebben in het hoogste ambt
van de vereniging. Maarten Burggraaf, toen landelijk penningmeester, had al eerder aangegeven het
voorzitterschap te ambiëren. Burggraaf kreeg de steun van het hb.
Toen Baas met
lege handen stond
bleek hij ook interesse te hebben in
het continueren
van zijn huidige
functie,
waar
Rense Weide al
voor geopteerd
had. Weide kreeg
de steun van het
hb. Baas had niets
en zou korte tijd
later zijn aftreden
aan middels een
brief aan de vereniging, de kamercentrales en het
VVD hoofdbestuur
(en dus niet eerst aan het hb!) mededelen.
Nathan Soomer: De crisis Baas was
heftig binnen het bestuur, maar de

vereniging heeft er weinig last van
gehad. De vereniging was kritisch
wanneer dat nodig was, maar kenmerkte zich door rust.
In september was de JOVD op de
dag voor Prinsjesdag in het nieuws
met een artikel in het NRC met als
oproep om te stoppen met het gedogen. Jaap de Hoop Scheffer pikte
het ook op in de Algemene Beschouwingen.
Richting november was de organisatorische rust weer wedergekeerd
in de vereniging. Op het congres was
BNN aanwezig om opnames te maken. Het resultaat was een reportage met wat dronken JOVD-leden,
een hoofd be-stuurder die zijn onder-

broek even recht trok, nog meer
dronken leden, een kandidaat
hoofdbestuurder die onze beginselen nog niet helemaal op een rijtje
had en een dronken (ja echt) Miner31

Bush1iil T Witte Huis
but still to close to call

am
vaan in een lift. De meningen over
dit mediamoment waren dan ook
verdeeld.
Algemeen Bestuurslid V&S en P&L
en al dertien jaar lid Wilfred
Chríspijn: BNN was een blamage en
zeer slecht voor het imago van de
JOVD. Het was duidelijk slecht voor-

bereid en heeft schade aan de JO VD
toegebracht. Het bevestigde ons
imagoprob/eem.
Nathan Soomer: Wij wisten als
hoofdbestuur van tevoren dat BNN
op zoek zou gaan naar stereotiepen.
Van de drie groepen (boeren en
kapsters) zijn wij er in die uitzending als beste uitgekomen. ik heb
ook veel positieve reacties gehad en
we hebben er zelfs leden aan over
gehouden!
Huishoudelijk puntje van het congres
was de verkiezing van Marije Roos
die kandidaat stond voor de functie
Projecten en Campagne. Een interne
ruzie in haar afdeling Amsterdam
was de oorzaak van enig rumoer op
de vergadering, maar bleek een
storm in een glas water. Met de ver32

kiezing van een nieuw hoofdbestuur
kwam er een einde aan het tijdperk
De Veth.
Jeroen de Veth: ik had in november
mijn afscheidsinterview in Vrij Nederland waar ik de VVD heb verweten niets te doen met het doorbreken van taboes zoals de hypotheekrenteaftrek en de AOW. De VVDfractie is vervolgens p/atgebe/d omdat er een kaal kamerlid de AOW
zou wi//en afschaffen. Stef Blok kreeg
de schuld, maar die was het niet!
De VVD is niet ingesprongen op klassiek liberale thema's. Hans Dijkstal
kon het wel, maar deed het niet. De
top van de VVD was niet gelukkig
met die uitspraak van mij. In mijn
laatste politieke speech heb ik gezegd data/s de WD het gat op rechts
laat liggen, er iemand anders in dat
gat springt. ik dacht toen aan het
CDA, maar dat zou de LPF worden.
Hij wist het de hele tijd dus al...
Nathan Soomer: Het jaar 2000 was
ondanks al/es een rustig jaar. Jeroen
had de touwtjes goed in handen en
was een sterke voorzitter.
Wilfred Chrispijn: Met Jeroen ging
er een nieuwe wind door de vereniging waaien. Hij heeft een groei
doorgemaakt. Hij stond er echt als
voorzitter en was van de vereniging.
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Misschien w& het heftigste jaar
uit Let lie Lustrum van de )OVD
Politiek stond niet op de voorgrond, bestuurlijke zaken wel.
Het jaar van de E-motie en de
kampenstrîjd. Het hoofdbestuur
kon niet echt met beleid aan de
slag, maar moest interne kwesties bezweren. Het was me het
jaartje wel.
Omdat in november van het vorige
jaar de post van Algemeen Secretaris vacant was, schoof Soomer van
V&S door naar AS. Voor V&S werd
Esther Tromp bereid gevonden. In
januari zat er dus een voltallig bestuur en de eerste maanden leken
dan ook rustig te verlopen.

meer zaken die met de interne communicatie te maken hadden. De kri1
tiek werd niet door iedereen gedeelc
en de motie werd dan ook weg1
gestemd. Het hoofdbestuur sprak oo k
het vertrouwen uit in Janssen. Niet
veel later zou blijken dat het hoofd
bestuur ook niet tevreden was over
het functioneren van Janssen en he
vertrouwen werd opgezegd. Jansseq
zelf was het hier echter niet mee een
en weigerde om op te stappen. He
moest dus aankomen op een BAV dia
plaatsvond eind juni op het AS in De
Haag.

Voorafgaand aan die vergadering e
op de vergadering zelf had het hoofd
bestuur moeite met het duidelij
maken aan de vergadering waarom

Op de JAV in mei begonnen de eerste scheurtjes zich te vertonen. Er
werd een motie van afkeuring ingediend tegen Sander Janssen ( AB
Interne Communicatie, Ledenwerving en Activering). Er was onder meer kritiek over de HBNB en

Janssen nu weg moest. Een moti e
van afkeuring was het gevolg en d
tweedeling in de vereniging was o
die dag heel duidelijk te zien. Nie t
alleen de vereniging was verdeeld,
maar ook binnen het HB, zo zou la ter blijken, was geen eenheid. Jans sen vertrok uiteinde lijk, onder dankzeg ging met de moti e
"Sander bedankt".
Het hoofdbestuur za
nog, maar was duide lijk beschadigd.

.

Wilfred Chrispijn: He
was een tijd van intrige en zwartmakenl,
Er waren duidelijk
twee kampen en e
was sprake van dualisme in de vereni
ging.
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De zomerperiode die doorgaans rustig is in de JOVD, zou in meerdere
opzichten broeierig zijn. In juli moest
Marije Roos aftreden wegens ziekte
en werden de lijstjes door het hoofdbestuur opgesteld. Over de lijstjes
was in de vereniging veel opschudding Esther Tromp werd getipt als
opvolger van Burggraaf, maar wilde
uiteindelijk niet. Rense Weide werd
de kandidaat namens het hoofdbestuur. Over de andere lijstjes was ook
veel opschudding, veel mensen in het
land voelden zich ernstig gepasseerd
Aan het eind van de zomer kondigde
Tromp haar aftreden aan omdat zij
zich, naar eigen zeggen, niet kon vinden in het beleid van het hoofdbestuur. Wederom opschudding in de
vereniging en zware tijden voor het
hoofdbestuur.
In het hele land werd in september
gespeculeerd overeen tegenbestuur.
Onvrede over het hoofdbestuur, onvrede over de lijstjes en dan vooral
de kandidaat voorzitter, onvrede
over alles. Niet lang daarna was het
mede/tegenbestuur Tromp een
feit. Haar medestrijders waren
Hans Mojet, Lisette Willebrand,
John de Wit, Manfred Harlaar
en Rineke Valk. Een unicum in
de vereniging, want nog nooit
eerder had een volledig bestuur
mét beleidsplan zich tegenkandidaat gesteld.

daten gingen met elkaar in debat,
er waren websites, er waren posters en er werd flink gelobbyd. De
kampenverdeling in de vereniging
die eigenlijk was ingezet op de BAV
van dat jaar, was nu duidelijker dan
ooit.
Oud Landelijk Voorzitter Ferdi de
Lange: Het was een vreemde tijd.
We moesten ongelooflijk hard werken om verkozen te kunnen worden.
De druk op het kandidaat bestuur
was groot. Het werd af en toen (te)
hard gespeeld, zeker naar de persoon van Rense, om wie het eigenlijk allemaal te doen was.
Wilfred Chrispijn: ik zat zogezegd
in het kamp Tromp. Ik had veel vertrouwen in Hans Mojet als Algemeen
Secretaris en had minder vertrouwen In het bestuur Weide.
Op 24 november was de tijd dan
eindelijk daar. Ondanks dat het congres in Goes was waren er tijdens
de ontknoping van de algemene vergadering ruim 200 mensen aanwezig. Ander hoogtepunt was dat Pim

Wat volgde was een campagnetour van de beide besturen. Er
waren meet & greets met beide
besturen, de onderlinge kandi35
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Foruyn op het congres aanwezig was,
tot grote onvrede van de VVD.

hadden de oorlog dan uiteindelijk gewonnen, maar waren bang voor een
tweespalt in de vereniging. Toen we
op maandag werden gebeld door
VARA radio met de mededeling dat
Esther Tromp samen met een paar
afdelingen onafhankelijk wilde worden van de JOVD en dus gingen
afsplitsen, geloofde ik dat meteen.
Het bleek een grap van Jeroen de
Veth..
Veel minder in de belangstelling
maar zeker niet minder belangrijk
was dat op zondag het Politiek Kernpunten Programma 2002-2006 werd
vastgesteld met als titel "Vertrouwen in Verantwoordelijkheid"

Nathan Soomer: ik kreeg op dat
congres nog een motie van afkeuring die ik zeer onterecht vond. Die
motie leek een soort peiling over hoe
de stemverhouding later die avond
bij de besturen zou zijn. De motie
werd verworpen. ik heb dan ook
geen moment getwijfeld aan het feit
dat het bestuur van Rense het zou
halen. Jammer was wel dat er geen
moment is geweest van het afscheid
van het oude HB.
Ferdi de Lange: Een paar uur voor
de uitslag dachten Gert-Jan (lense,
oud algemeen secretaris) en ik dat
we het niet zouden redden, sterker
nog we waren er van overtuigd. We
36
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Plm Fortuyn doodgeschoten,campagnes worden
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Het jaar van twee verkiezingen
en verschuivingen in het politieke landschap. De JOVD had
over media-aandacht niet te klagen en kon zich, met een nieuwe
promolijn, flink profileren. Het
vertrek van de landelijk voorzitter maakte het jaar ook in organisatorische zin bewogen. Het
was me het jaartje wel.
Het bestuur Weide kon moe maar
voldaan beginnen aan het nieuwe
jaar met het nodige op de agenda.
Het ingestelde campagneteam was
druk bezig met het organiseren van
campagneavonden en verkiezingscafés voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen. Tevens moest het AS
leren werken met een nieuw administratiesysteem en werd van het
nostalgische KING afscheid genomen.
De JOVD genoot in deze gunstige tijd
dan ook veel media-aandacht. Toen
de VVD verder wegzakte en het optreden van Hans Dijkstal alom bekritiseerd werd, was er natuurlijk ook
de nodige aandacht voor de jongerenorganisatie van de VVD. De opkomst van Fortuyn en dus Leefbaar
Nederland zorgde voor veel spektakel.
De uitslag van de verkiezingen die
desastreus was voor de VVD had ook
gevolgen voor de JOVD. Niet alleen
raakte de organisatie een derde van
haar subsidie kwijt, ook de leiderschapswisseling in de partij hadden
als gevolg dat de JOVD de banden
met de moederpartij kon aanhalen.
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Wilfred Chrispijn: ik twijfelde een
beetje aan de democratie ten tijde
van Fortuyn. De macht van het
woord werd onderschat, immers de
pen is scherper dan welk zwaard ook.
De JOVD ging met die macht van
het woord te mild om.
De JOVD begon die campagne in
2002 met een compleet nieuwe
promolijn. Met als leus "Enjoy your
freedom" werd een zeer moderne
kleurrijke lijn ingezet. De meningen
over de promolijn waren zeer verdeeld o.a. omdat men de herkenbaarheid van de JOVD verloren
vond gaan.
De ]AV in mei was waarschijnlijk een
van de kortstdurende en slecht bezochtste vergaderingen ooit. In ongeveer drie uur was de vergadering
bekeken en de vergadering was dan
ook weinig kritisch.
Ferdi de Lange: Men dacht toen dat
het een goed teken was dat de vergaderingzo kort duurde, omdat het
dan wel goed zou gaan met de vereniging. Achteraf blijkt dat dat helemaal niet zo'n goed teken was.
Het bestuur Weide kenmerkte zich
tot net na de zomer nog als een rustig bestuur waarde sfeer goed was,
in september kwam daar een einde
aan. Door onderlinge spanningen en
verstoorde zakelijke en persoonlijke
verhoudingen trad Rense Weide half
september af als voorzitter. De
bekendmaking daarvan verliep niet
helemaal zoals het bestuur zich gewenst had. Nog voordat er een bericht naar de leden was gestuurd,

Kabinet kiest voor JSF
en krijgt later de rekening gepresenteerd

stond op de voorpagina van het NRC
dat Weide was afgetreden omdat
zich rechtser zou willen opstellen dan
de rest van het bestuur en de VVD.

Nathan Soomer: De vereniging was
mat en het aftreden van Rense is
dan ook rustig verlopen en het HB
kon dan ook zonder veel moeite verder. Rense heeft wel veel voor elkaar gekregen en heeft het niet zo
slecht gedaan als velen denken.
Een kleine week later trad ook Mark
van den Anker (AB ICLA) af omdat
hij het niet eens was met de manier
van communiceren naar de leden
toe. Van den Anker was verantwoordelijk voor de interne communicatie
en trok dus zijn conclusies.
Een gedecimeerd hoofdbestuur
moest toen de laatste twee maanden in waarbij De Lange de functie
van voorzitter waarnam en tevens
ook kandidaat voorzitter was. De
kandidaatstelling voor het nieuwe
hoofdbestuur was door alle perikelen pas laat voltooid. Uiteindelijk was
dan in oktober het kandidaat bestuur
compleet waarin drie zittende hoofdbestuurders zaten.

gadering ingestort en kon door
ziekte zijn kandidatuur niet handhaven. Later zou blijken dat de boekhouding van de JOVD op z'n zachtsgezegd een chaos was en de JOVD
financieel beschadigd was.
De overige kandidaten werden in november gekozen en het hoofbestuur
moest op zoek naar twee bestuursleden voor de vacature. Die werden
in december al gevonden en met de
twee dames Lucien Weide en Renée
van Heusden was het sterke geslacht
in het hoofdbestuur in de meerderheid.
Aan het eind van het jaar was er ook
binnen de VVD een succesje voor de
JOVD. Voor de Kamerverkiezingen
van januari 2004 werd bij de VVD
een nieuwe kandidatenlijst vastgesteld. Op die lijst stond uiteindelijk
op plek 38 een kandidaat afkomstig
uit de JOVD, Eske van Egerschot. Het
hoofdbestuur had zich ook ingezet
voor Jeroen de Veth, maar dat resulteerde niet in een plek op de lijst.
Een beetje verjonging en vernieuwing binnen de VVD was een feit.

Twee van die hoofdbestuurders zouden hun kandidatuur op de dag van
de vergadering intrekken. De eerste, Niek Kraut, deed dit omdat hij
vond dat hij op zijn functie Vorming
& Scholing fouten had gemaakt en
niet meer gemotiveerd was voor zijn
nieuwe functie van VVP. Nanning Mol
die landelijk penningmeester was en
gekandideerd was voor de functie
van VVO, was de week voor de ver39
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iine winst voor de VVD bij de
rkiezingen en dus weer een
eetje meer subsidie voor de
:)VD. Organisatorische veranaringen en financiële malheur.
ran hoofdredacteur die zijn conclusies trekt en dus toch weer
an blote vrouw? Het was met

at jaartje wel
De JOVD begon dat jaar eigenlijk
goed met een geslaagde campagneactiviteit/Nieuwjaarsborrel op het Algemeen Secretariaat. De campagne
die de JOVD had uitgezet voor 2003
was weliswaar minder omvangrijk
dan in 2002, maar aandacht was er
zeker. De Liberale Jongerendag in samenwerking met de VVD in januari
in Delft met een opkomst van ruim
700 mensen was, hoewel de samenwerking met VVD voorlichting niet
altijd goed liep, het hoogtepunt van
de campagne.Na de toch teleurstellende uitslag van de verkiezingen op
22 januari was het credo van de
JOVD dat de VVD in de oppositie
moest.
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Naast politiek had het hoofdbestuur
zich ook nog een aantal organisatorische taken ten doel gesteld. Het
werd wel weer eens tijd voor een
reorganisatie. De regio's, die aan het
eind van het vorige lustrum waren
ingesteld, hadden niet tot weinig gefunctioneerd en werkten het kadertekort in de hand. De middelste
bestuurslaag zou dus verdwijnen en
daarvoor zouden Regionale Kader
Contacten in het leven worden geroepen. Met al deze organisatorische
rimram moesten ook de statuten en
reglementen gewijzigd worden. Een
flinke klus.

In de aanloop naar de Provinciale
Statenverkiezingen kwam de JOVD
met een opzienbarend standpunt
over de provincie. Een persbericht
uit februari van dat jaar pleit voor
de afschaffing van de provincie. Een
mening die niet door ieder JOVD lid
werd toegejuicht, maar die wel voor
de nodige discussie heeft gezorgd.
Rode draad door het JOVD jaar 2003
was ook de financiële status van de
JOVD. De boekhouding van 2002
was verre van compleet en overzichtelijk. De nieuwe penningmeester
Brinkhuis was de eerste helft van
2003 dan ook vooral bezig met puinruimen. De accountantscontrole, wat
toch het hoogtepunt is van een
penningmeesterschap, werd dan ook
gevreesd. Uiteindelijk liep die goed
af, maar de financiën van 2003 verkeerden nog niet in stabiel vaarwater, zo zou later blijken...
Op de JAV lagen alle belangwekkende organisatorische veranderingen ter tafel. Nu ja, ter tafel... De
Algemeen Secretaris had de
wijzigingsvoorstellen voor de statuten en het huishoudelijk reglement
net een dag te laat verstuurd. Zodoende kon op de JAV geen vaststelling plaatsvinden. Wel werd er
ingestemd met het afschaffen van
de regio's. Er werd ook een motie
door de afdeling Amsterdam ingediend met als strekking dat de Internationaal Secretaris weer onderdeel moest uitmaken van het hoofdbestuur. De leden waren blij met de
opgeruimde financiën en het was,
ondanks de kritiekpuntjes op de
stiptheid, een constructieve JAV.

Bl

In juni speelt in de JOVD, de VVD en
de rest van het land de discussie over
de Europese Grondwet en het wel of
niet houden van een referendum. De

JOVD doet een persbericht uit waar
in de VVD Kamerleden worden opgeroepen om tegen te stemmen. In
de JOVD zijn zowel voorstanders als
tegenstanders van deze democratische vernieuwing, wat toch altijd een
beetje een taboe is gebleven en misschien ook wel zal blijven.
In juni wordt op het politieke congres door landelijk voorzitter Ferdi
de Lange weer een oud stokpaardje
van stal gehaald, namelijk de fusie
van D66 met de VVD. Wederom voor
en tegenstanders van dit plan dat al
eerder geopperd is door Rutte,
Bremekamp en Van Aartsen. Door
de media wordt het goed opgepikt
en de discussie wordt flink gevoed.
De enige partij die louter gematigd
of afwijzend reageert is D66, voor
een partij die vooruitstrevend en
pragmatisch noemt een redelijk
regenteske houding.
In september is de vereniging weer
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met de organisatie aan het stoeien
en wordt er geBAVd in Den Haag.
Deze BAV is door het hoofdbestuur
is uitgeroepen om de statuten en het
huishoudelijk reglement dan eindelijk vast te stellen, maar het hoogtepunt was in iets anders gelegen.
De vergadering was erg mat en alle
punten werden moeiteloos
afgehamerd. Totdat er een motie van
de afdeling Amsterdam werd besproken over ons verenigingsperiodiek de
Driemaster. De hoofdredacteur zelf
was niet aanwezig, maar was op de
hoogte van de strekking van de motie en had laten weten er geen heil
in te zien. Strekking van de motie
was namelijk dat er meer
verenigingsnieuws is de Driemaster
moest en bijvoorbeeld meer verslagen van afdelingsactiviteiten. In de
motie werd zelfs het artikel over de
Driemaster uit de statuten aangehaald.
De vergadering werd bij het indienen van de motie weer wakker en er
werd heftig gediscussieerd over het
beleid dat gevoerd werd door de
hoofdredacteur, die zich dus niet kon
verdedigen. De motie werd door de
vergadering aangenomen en in alle
balorigheid werd er ook een motie
aangenomen dat er weer functioneel
blote vrouwen op de achterkant van
de Driemaster moesten.Voor de
hoofdredacteur was dit aanleiding
om twee dagen later zijn functie neer
te leggen omdat hij de moties niet
kon uitvoeren.

Nathan Soomer: ik vond het belachelijk dat die motie behandeld is in
zijn afwezigheid. Op de IA had hij

Witte rook,

formatie C Pl.en.PvdA is danEecht m rn i
daarvoor heeft opgelost, nu zal hij
de boeken ingaan als de voormalig
landelijk penningmeester die mede
om zijn gebrek aan integriteit is
geroyeerd als lid van de JOVD.

name/ilk al aangegeven dat hij geen
blote vrouwen op de achterkant
wilde. ik vond zijn aftreden dapper,
maar wel zonde.
In oktober leek het er even op te
lijken dat dit hoofdbestuur de rit met
z'n zevenen zou gaan uitzitten. Niets
bleek minder waar. Brinkhuis die tot
aan de JAV goed werk had gedaan
met het bijbrengen van de boekhouding 2002, functioneerde na die tijd
een stuk minder. Het hoofdbestuur
zegde dan ook half oktober het vertrouwen in hem op en hij trad af als
landelijk penningmeester. Er werd
een taskforce financiën ingesteld die
de boekhouding zou bijwerken en de
lopende zaken zou afhandelen. Toen
bleken er nog enkele andere zaken
aan het licht te komen.
Ferdl de Lange: Een week voor de
VAV bleek dat Jeroen iets te ruimhartig was omgegaan met de financiële mogelijkheden die de functie
van landelijk penningmeester biedt.
Hij heeft daar niet behulpzaam op
gereageerd en zijn HB-schap door
de plee gespoeld.
Op de VAV in november was het vertrek van Brinkhuis dan ook het item
van de algemene vergadering. Er is
uitvoerig over de kwestie gesproken
en uiteindelijk is een voorstel door
de algemene vergadering om de
voormalig penningmeester te ontzetten uit zijn lidmaatschap aangenomen.
Ferdi de Lange: Hij had kunnen eindigen als een redelijk penningmeester die de problemen van het jaar

Het verdere verloop van de algemene vergadering ging vlekkeloos
en ook het verkiezen van het bestuur Van As kende geen problemen.
Begin december keerde landelijk
voorzitter Paul van As zich tegen de
plannen van het college in Rotterdam om kansarmen te weren uit de
havenstad. Zijn brief haalde de
Volkskrant en doet menig stof bij de
VVD opwaaien omdat ook liberale
moederpartij gehekeld werd door
Van As. De nieuwe voorzitter liet dus
al snel van zich horen.
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aar eerder gezegd werd dat
J1 het heftigste jaar was van
,et lustrum, heeft 2004 in de
erste maand een behoorlijke
voorsprong genomen. Zoals het
S er tijdens de verbouwing uit
zag, beschadigd en nog niet af,
voelt het hoofdbestuur zich
:U misschien wel. Angst voor het
communisme en een Commissie
van Bijstand die niet gaat
:ntgroenen Het wordt me het
iartje wel

functioneren volgens het dagelijks
bestuur, vervolgens de landelijk
voorzitter Van As vanwege het gebrek aan vertrouwen bij de rest van
het bestuur en op de BAV van 1 februari stuurt de algemene vergadering de algemeen secretaris Bob van
der Graaf en de landelijk penningmeester Simon Setz met een motie
van wantrouwen naar huis. Zij genoten wel het vertrouwen van de
overgebleven hoofdbestuurders,
maar niet van de vereniging.

Het nieuwe hoofdbestuur ging voortvarend aan de slag met de verbouwing van het AS. Er werd flink gewit
en geklust en er werd gekozen voor
een nieuwe indeling van de ruimtes
voor met name het HB. Ten tijde van
het lustrum was de ledenruimte boven nog niet af, dus daarover meer
in de volgende almanak. Op de
nieuwjaarsborrel was de zolder nog
een slecht geventileerde pauperale
bedoening, dus er moest nog het
nodige gebeuren.

De BAV van 1 februari was een
merkwaardige vergadering. Het verhaal van het HB stond lijnrecht tegenover het verhaal van de twee
dagen eerder afgetreden landelijk
voorzitter. Waar nu precies de waarheid ligt weet misschien wel niemand, maar feit is dat de ALV niet
vaak zo eensgezind is geweest in
haar oordeel.

In het eerste persbericht van 2004
vreest het HB voor de communistische FNV. Het gaat hier niet om de
vrees van een revolutie, maar om
de plannen voor de kieptocratentax
waarde JOVD een groot tegenstander van is. De flattax die is vastgesteld in het PKP in 2002, wordt weer
van stal gehaald.
De professionele en zakelijke benadering van het HB slaat aan het einde
van die maand om in een bestuurlijk drama. In anderhalve week tijd
is de JOVD haar dagelijks bestuur
kwijt. Eerst vice-voorzitter Jeroen
Stutterheim vanwege vermeend dis-

De overgebleven hoofdbestuurders
gaan nu onder leiding van oud-LP
Egbert Adrichem, nu ad interim LV,
verder met het repareren en besturen van de vereniging. De LV a.i.
wordt bijgestaan door een Commissie van Bijstand bestaande uit
Jeroen de Veth en Ferdi de Lange.
De taak: op zoek gaan naar een
nieuw dagelijks bestuur dat op de
JAV in mei geïnstalleerd zal moeten
worden. Een zware taak. Hopelijk
kan het jaar 2004 in het volgende
lustrum nog het jaar van de politieke inhoud worden met de Europese Verkiezingen in het vooruitzicht.
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Ik heb dankzij het feit dat ik niet
gekozen werd tot voorzitter van de
JOVD vier onvergetelijke maanden
op Curaçao door-gebracht. Terwijl ik
met een cocktail in mijn hand onder
een palmboom naar de ondergaande
zon zat ze kijken vroeg ik me wel
eens af of het Novembercongres
2001 nog lang in het geheugen van
de JOVD-er gegrift zou zijn. Of
Hoofdbestuurders aan hun nieuwe
kandidaat-leden zouden meegeven
zuinig te zijn op hun leden omdat
men anders weer zo'n poging tot een
revolutie van onderaf zou kunnen
wagen. Maar ik
vermoedde toen al
dat deze unieke
gebeurtenis eerder
een leuke anekdote
voor het lustrumboek zou zijn
waarover
men
tijdens afdelingsborrels en congresfeesten lachend
vertelt!
Esther Tromp
was lid van de Het
novemberLiberale Denk- congres was een
tank, cursus- voor de JOVD unieleider en Alge- ke
gebeurtenis.
meen
Be- Terugkijkend kun je
stuurslid in het zeggen dat er binnen
HB Burggraaf. de JOVD een strijd
Daarna was zij gewoed heeft
kandidaat LV. waarbij het ging om
Momenteel is wie uiteindelijk de
zij advocate,
touwtjes in handen
-

heeft
in
de
vereniging
is dat
het bestuur? Zijn dat de leden? Is
-

dat de "oude poep"? en wat datgene is waarvoor de vereniging
intern en extern zou moeten staan.
Flink wat maanden van
strubbelingen, een door ontevre-den
leden uitgeroepen BAy, moties van
wantrouwen tegen het HB,
opgestapte bestuurders, en als
hoogtepunt het unieke novembercongres 2001 waar twee kandidaatbesturen streden om de gunst van
onze leden.
-

De macht van het bestuur versus
de macht van de leden
Dat ik het HB verlaten had omdat ik
mij niet kon verenigen met een
aantal beleidsmatige aspecten was
geloof ik al dertig minuten na mijn
telefoontje aan Maarten Burggraaf
van Maastricht tot Groningen
bekend. Mijn tegenkandidatuur
welhaast nog sneller.
Het formeren van een compleet
kandidaatbestuur had nogal wat
voeten in de aarde. Hans Mojet, die
op de BAV te kritisch was om nog
HB-er te mogen worden, werd mijn
eerste medestrijder als beoogde
VVO. Ferdi de Lange en Mark van den
Anker deserteerden van het HBkandidaat HB en boden mij hun
diensten enkele dagen later aan.
Helaas voor korte duur, want Ferdi
de Lange werd met niet mis te
verstane bewoordingen gewezen op
het feit dat op deserteren hoge
straffen stonden. Hij besloot dat hij
niet de moed kon opbrengen zich
openbaar aan de schandpaal te
nagelen en keerde als verloren zoon

terug naar het HB-kandidaatbestuur. Mark van den Anker zag
hierdoor zijn zegetocht als sneeuw
voor de zon verdwijnen en koos ook
weer voor de dril van zijn voormalige
generaal. De rest bleef wel trouw.
We waren een inspirerende groep
mensen. We namen onze nieuwe
taak serieus en aan het beleids-plan
zijn flink wat principiële discussies
vooraf gegaan. ik denk dat we nog
steeds trots mogen zijn op het
resultaat. Uiteraard wisten we dat
onze kansen een kandidatuur te
winnen minder groot waren dan die
van het andere bestuur. We stonden
al 3-0 achter toen we begonnen aan
onze taak. Maar ons ging het om het

Het eindigde met de Novembervergadering waar twee complete
kandidaatbesturen zich presenteerden. Een vergadering in het
teken van werving om de gunst van
de leden (die al lang wisten hoe ze
zouden stemmen) en goed
ingestudeerde toespraken.
Helaas was het ook een verga-dering
van stemmingmakerij, uitsluiting
van stemrecht van leden door een
Algemeen Secretaris die op zijn
strepen stond, fraude met
stembiljetten, herstemming tot in de
late uurtjes, zichtbaar nerveuze HBkandidaat leden en ontspannen
mede-kandidaatleden.. En ten slotte
een disc-jockey die met zijn drive-

H

principiële feit dat we de leden een
keuze wilden bieden. We voelden ons
gesteund door een grote groep leden
die ons geholpen hebben tijdens de
campagne, die ons steunden en met
tot na de
ons mee leefden
verkiezing waar de emoties hoog
opliepen. Het was een fantastisch
mooie en spannende tijd. Mooi ook
omdat zo veel mensen in mij en mijn
bestuur geloofden en ons keer op
keer weer moed maak-ten. We
geloofden tezamen in datgene waar
we voor stonden. Alleen al om deze
reden was de kandidatuur het dubbel
en dwars waard.
-

in disco slechts voor zichzelf speelde.
De Novembervergadering verdiende
zeker geen schoonheidsprijs en de
vraag die ik mij naderhand stelde is
of ik wel bestuurder hadden willen
worden van een vereniging waarvan
de leden dergelijke praktijken oogluikend toezien. Maar kun je het de
leden kwalijk nemen? De aan de
Novembervergadering voorafgaande BAV toonde reeds aan dat
veel mensen niet in de gaten hadden
waar het nou eigenlijk om ging en
mee stemden met de 'grote
jongens'.
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De Winnaar
Wij hebben al tijdens de stemming
de meegebrachte flessen champagne opgedronken. Want we
hadden al gewonnen
op onze
manier. Wij hadden ons doel
namelijk reeds bereikt. Wij boden de
leden een keuze en men heeft
gekozen. Dat dit niet op ons was,
maakt niet uit, want de keuze was
er. Ook hebben beide besturen heel
hard moeten nadenken over de
beleidsdoelstellingen. Als wij ons niet
gekandideerd hadden, was er
natuurlijk ook over nagedacht, maar
zeker niet zo diepgaand. Zodoende
heeft de vereniging in ieder geval
een goed doordacht beleid
gepresenteerd gekregen
door
beide besturen. Uiteraard hebben wij
niet formeel gewonnen, zij het met
een bijna te verwaarlozen verschil
in stemmen. Maar een beetje gelijk
hebben wij naderhand wel gekregen: want het gekozen bestuur bleek
helemaal niet zo hecht te zijn en de
voorzitter zelf heeft zijn bestuursjaar
niet eens uitgezeten. Een stukje
zelfreflectie als vereniging kan nooit
kwaad. De vereniging is mijns
inziens door de kandidatuur flink aan
het denken geslagen over haar visie,
haar doelstellingen en haar
fundament.
-

-

De winnaar van dit alles? op lange
termijn de vereniging. En ikzelf.
Want ik heb een hele boel geleerd.
Over mezelf en andere mensen, over
macht en loyaliteit, over idealen en
de werkelijkheid, over winnen en
verliezen. En over het feit dat alles

am

toch wel op zijn pootjes terecht
komt, ongeacht de bestuurders voor
één jaar, want de JOVD blijft de
JOVD. Daarom waren de novembercongressen van de daaropvolgende
jaren niet anders dan het novembercongres van voorgaande jaren, en
dat is maar goed ook!
Esther Tromp

F

Een van de vele tradities die de JOVD
kent, is de verkiezing van het hoofdbestuur. Aan de periode voorafgaand
van het novembercongres, waar het
'oude' hoofdbestuur de fakkel overdraagt aan het nieuwe, gaat soms
gepaard met enige spanning. Zo ook
in 2001, het novembercongres nam
afscheid van het bestuur Burggraaf
en het bestuur Weide werd geïnstalleerd.
Campagne voeren kost veel energie,
het gaat veelal hard tegen hard Het
geeft een voortdurende spanning
tussen enerzijds het hoofdbestuur en
anderzijds de vereniging. Elk met
zijn eigen verantwoordelijkheid en
belang. Maar je leert elkaar ook goed
kennen en het maakt duidelijk waar
je met zijn allen naartoe wil met de
vereniging. Voor zover ik weet is de
periode voorafgaand aan de verkiezing van mijn hoofdbestuur uniek
geweest in de geschiedenis van de
JOVD. Twee kandidaat-hoofdbesturen, één voorgedragen door het zittende hoofdbestuur én de andere gevuld op eigen initiatief. Deze situatie heeft gezorgd voor een periode
van vijf maanden permanent campagne voeren; een uitermate uitdagende strijd met als doel het beleidsplan uitvoeren en veel concreter gesteld, verkozen worden.
Is deze periode goed geweest voor
de JOVD en dienen dergelijke
bestuursverkiezingen vaker plaats te
vinden? ik vind van wel! Om direct
met de deur in huis te vallen, het is
goed voor de JOVD zowel voor het

hoofdbestuur als de vereniging dat
er wat te kiezen valt. Om met deze
laatste te beginnen, de afdelingen
en leden zijn het controlerend orgaan van het hoofdbestuur. Zij moeten niet slechts ja en amen zeggen.
Nee, de JOVD is gebouwd op en door
de afdelingen hebben daarom -in
eerste instantie- de besturen daarvan een verantwoordelijkheid om te
zorgen dat het hoofdbestuur hen
faciliteert met promotiemateriaal en
cursusleiders.
Aan de andere kant heeft het hoofdbestuur de afdelingen nodig om het
verenigingsbeleidsplan uitte voeren
Miinc ir,7ir,c ncF
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verkiezing tussen
meerdere personen
voor een functie in het
hoofdbestuur prima in
bestuurlijke
de
leerschool die JOVD
heet. Een bestuurder
moet zich continu laten
zien in de afdelingen.
Verantwoording
afleggen
moet
vanzelfsprekend zijn.
Een hoofdbestuurslid
dat rechtstreeks is
gekozen door de leden
heeft een beter
mandaat dan een
bestuurslid dat als
enige kandidaat is
verkozen door de
afgevaardigden. Net
zoals in andere
verenigingen in zwang
is geraakt, zal ook in de

lijk

i:

Rense Weide is
on d e r c o m misaris BuZa, bestuurder van de
afdeling Meppel
en Algemeen Bestuurslid Projecten & Campagne,
Vice-voorzitter
Organisatie en
Landelijk Voorzitter geweest. Momenteel is hij
werkzaam op het
minsterie van Sociale Zaken

i
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JOVD een meervoudige voordracht
komen. De aanwezige leden, die op
een congres aanwezig zijn, zullen
een keuze maken tussen de divers
functies. Niet alleen is de uitkomst
van te voren veel ongewisser, maar
ook heeft het 'gewone' JOVD lid
direct invloed op het hoofdbestuur(sbeleid). Als ik kijk naar de periode
van campagne voeren voordat ik
voorzitter werd, is mij opgevallen
hoe zeer het bij vele leden leefde.
Zij vonden het interessant en gaven
zelf ongezouten hun mening over
wat zij vonden van bepaalde
personen of ideeën. De JOVD is een
politieke organisatie. Door de jaren
heen is veel gesproken hoe de

in zwang is geraakt. Denk hierbij
aan de partijvoorzitter verkiezing
van de VVD of discussie over de
rechtstreeks gekozen burgemeester. Echter, in de JOVD was dat
(nog) een onbekend fenomeen. Er
was het geformeerde bestuur,
gekandideerd door het zittend
hoofdbestuur én het bestuur dat
zichzelf kandideerde. Het eerste
werd het kandidaat bestuur
genoemd. Door velen ook als
vanzelfsprekend gezien. Het andere
geformeerde bestuur noemde
zichzelf medekandidaat bestuur. De
opponenten gaven al snel de
benaming tegenbestuur om hen zo
als recalcitrante groep aan te

politieke profilering zich verhoudt
met bestuurlijke activiteiten zoals
het ledenwerven, scholings- en
internationale activi-teiten. Deze
discussie wil Ik hier niet in een
richting gaan bepleiten. Feit is echter
dat de politieke profilering extern en
politieke discussies intern,
uitgevoerd moet worden. En dan
komt bestuurder om de hoek (plan
van aanpak en uitvoering), hoe
voeren we dit namelijk uit?

duiden. In de JOVD kent men ook
leden, die naast het JOVD
lidmaatschap afkomstig zijn uit
studentenverenigingen, waar
dergelijke gebeurtenissen niet aan
de orde zijn. Coöptatie is daar
vanzelfsprekend.Het afgevaardigdensysteem is in de JOVD sinds
jaar en dag gemeengoed. Met
andere woorden: het was zaak om
de geachte afgevaardigden te
paaien, zonder uit het oog de grote
massa te verliezen. Een vraag die
altijd gesteld wordt, als het om de
stemmen gaat, zeker in dit geval
een keuze tussen twee kandidaat
besturen
is: hoeveel stemmen

Terug naar de opvolging van het
bestuur Burggraaf. Zoals gezegd is
het direct kiezen van bestuurders
door kiezers/leden tegenwoordig erg
50

-

-
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(lees: betalende leden) heeft elke
afzonderlijke afdeling. Een niet altijd
belangrijke kwestie, zeker niet voor
nieuwe leden, is welke afdeling haar
verplichte jaarlijkse vergaderingen
heeft gehouden.
Het VVD-hoofdbestuurslid belast
met de JOVD belde mij de vrijdag
voor het congres, met de vraag:
"Waarom heeft mijn JOVD-afdeling
geen stemmen?" "Nee, mevrouw ik
ga daar niet over. U moet bij de
voorzitter of secretaris zijn, zij gaan
over het toewijzen van stemmen. ik
heb daar echt
en terecht geen
invloed op" Burggraaf en zijn
secretaris hadden bepaald dat er
terecht
strikt op zou worden
toegezien welke afdelingen hun
jaarlijkse vergaderingen hadden
gehad. Maar ja, kritische vragen van
enkele oud hoofdbestuursleden, die
op de hand van het andere
kandidaat bestuur waren, deden het
bestuur Burggraaf doen besluiten
overstag te gaan. Aan enkele kleine
afdelingen én de afdeling Eindhoven,
die in stemmenaantal de betreffende
kleine afdelingen overtrof, kende
men uiteindelijk stemrecht toe te
kennen.Een aantal praktische zaken
moest nog worden geregeld, onder
andere de volgorde van de
toespraken van de kandidaten, de
lengte van de speeches en hoe
worden de vragen beantwoord. Voor
mij gold: als laatste de voorzitters
toespraken! De andere koos voor het
houden van een langere speech.
Beide wensen zijn ingewilligd.
Uiteindelijk won Ik met mijn bestuur.
Vijf maanden lang campagne voeren
-

-

voor het goede doel. Voorzitter
mogen zijn van de JOVD in de meest
spraakmakende en fascinerende
Tweede kamerverkiezingen ooit, de
ondergang van Melkert en de moord
op Pim Fortuyn, was heel bijzonder
om mee te maken. Maar ook het
besturen en leiding geven aan de
JOVD. ik heb veel mensen ontmoet
en met veel steden kennis gemaakt.
De JOVD is een fantastische
Organisatie, een vereniging die een
kleine maar op enige momenten
belangrijke rol speelt in de
Nederlandse politiek, inderdaad met
een kleine letter! Europa heeft de
toekomst, richt u zich daar op!

-

-

Rense Weide
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P.J. Oud
gehuldigd 14 september 1957
te Rotterdam
(t 13 augustus 1968)

H.A. Korthal s
gehuldigd op 15 februari 1974
te Utrecht
(t 1 november 1976)

W.J. Geertsema
gehuldigd op 24 maart
te Ede
(t 27 juni 1991)

H. Wiegel
gehuldigd op 27 februari 1999
te Den Haag
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1. H.A. Korthals
gehuldigd 18 november 1951
te Zwolle
(t 1 november 1976)
2. WJ. Geertsema
gehuldigd 15 februari 1974
te Utrecht
(t 27 juni 1991)
3. H. Wiegel
gehuldigd 24 maart 1979
te Ede
4. E. Nypes
gehuldigd 24 maart 1979
te Ede
5. H.H. Jacobse
gehuldigd 10 maart 1984
te Rotterdam
(t 15 januari 1993)
6. J.G.C. Wiebenga
gehuldigd 5 maart 1994
te Den Haag
7. 1W. Remkes
gehuldigd 27 februari 1999
te Den Haag
8. G.M. de Vries
gehuldigd 27 februari 1999
te Den Haag
9. DJ.D Dees
gehuldigd 27 februari 1999
te Den Haag
10.F. H.G. De Grave
gehuldigd 28 februari 2004
te Zeist

pi
1. Jacques G. Th. Linssen
(15 november 1952) (t)
2. Tim de Vries
(12 november 1955)
3. Edgar Nordohne
(10 november1956)
4. Gifles van der Zande
5. Lukas D. Oosterveld
6. Gert Stem pher
7. Hein J. Roethof
(t1996)
8. Rien Booy
9. Onno Tammens
10. Huub H. Jacobse
(5 november 1960)
11. Evert T. Hoven
(31 oktober 1964)
12. Rob Hofman
(6 november 1965)

13. Ruud W.W. Jager
(24 maart 1979)
14. Bert van der Stoel
(24 maart 1979)
15. RoeOofHouwing
(10 maart 1984)
16. Marco P. Swart
(10 maart 1984)
17. Ada C. den OtteHander
(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)
22. Ciska ScheideH
(28 februari 2004)
23. Robin Bremekamp
(28 februari 2004)
24. Chris Jetten
(28 februari 2004)
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dec. '98-apr. '99
LV
Robin Bremekamp
AS
Sven Planken
LP
Guido van Aardenne
VVZ
Remco van Lunteren
AB PV
Jeroen de Veth
Thomas Berhuijs
AB IC
Emilie van de Vrande
AS IC&C
AB V&S
Robbert Verwaaijen

apr. '99-sept. '99
Jeroen de Veth
LV
Elmer Smith
AS
LP
Guido van Aardenne
VVZ
Remco van Lunteren
AB PV
Thomas Berghuijs
AB IC
vacant
AB IC&C
Emilie van de Vrande
AS V&S
Robbert Verwaaijen

sept. '99-nov. '99
LV
Jeroen de Veth
Elmer Smith
AS
LP
Guido van Aardenne
VVO
Niets Baas
VVP
Thomas Berghuijs
AB IC
Sander Thomassen
Emilie van de Vrande
AB IC&C
AB V&S
Robbert Verwaaijen

nov. '99-dec. '99
Jeroen de Veth
LV
Elmer Smith
AS
[P
Maarten Burggraaf
Niets Baas
VO
VVP
vacant
Sander Thomassen
AB IC
Suzanne Hartong
AB IC&C
AS V&S
Mark Verheijen

dec. '99-maart 2000
LV
Jeroen de Veth
AS
Elmer Smith
LP
Maarten Burggraaf
VVO
Niets Baas
VVP
Sander Thomassen
AS IC
Rense Weide
AS IC&C
Suzanne Hartong
AB V&S
Mark Verheijen

maart 2000-mei 2000
LV
Jeroen de Veth
Elmer Smith
AS
LP
Maarten Burggraaf
VVO
Niels Baas
VVP
Sander Thomassen
AS P&C
Rense Weide
AS ICLA
Suzanne Hartong
AS V&S
vacant

mei 2000-juni 2000
LV
Jeroen de Veth
AS
Elmer Smith
LP
Maarten Burggraaf
VVO
Niets Baas
VVP
vacant
AB P&C
Rense Weide
AB ICLA
Suzanne Hartong
vacant
AB V&S
sept. 2000-nov. 2000
LV
Jeroen de Veth
AS
Elmer Smith
LP
Maarten Burggraaf
VVO
Rense Weide (wnmd)
VVP
Bas van 't Wout
AB P&C
Rense Weide
AB ICLA
Suzanne Hartong
AB V&S
Nathan Soomer
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juni 2000
LV
F1AS
LP
VVO
VVP
AS P&C
AS ICLA
AB V&S

-

sept. 2000
Jeroen de Veth
Elmer Smith
Maarten Burggraaf
Niels Baas
Sas van 't Wout
Rense Weide
Suzanne Hartong
Nathan Soomer

nov. 2000- dec. 2000
LV
Maarten Burggraaf
AS
Nathan Soomer(wnmd)
LP
Egbert Adrichem
Rense Weide
VVO
VVP
Sas van 't Wout
Marije Roos
AS P&C
AS ICLA
Sander Janssen
AS V&S
Nathan Soomer

I

dec. 2000-juni 2001
LV
AS
LP
VVO
VVP
AB P&C
AB ICLA
AB V&S

juli 2001
LV
AS
LP
VVO
VVP
AB P&C
AB ICLA
AB V&S

Maarten Burggraaf
Nathan Soomer
Egbert Adrichem
Rense Weide
Bas van 't Wout
Marije Roos
Sander Janssen
Esther Tromp
-

juni 2001-juli

aug. 2001

aug.2001-sept. 2001
LV
Maarten Burggraaf
AS
Nathan Soomer
LP
Egbert Adrichem
VVO
Rense Weide
VVP
Bas van 't Wout
AB P&C
Daniëlle Valkink (ai)
AB ICLA
Mark van den Anker (ai)
AB V&S
vacant

Maarten Burggraaf
Nathan Soomer
Egbert Adrichem
Rense Weide
Bas van 't Wout
Daniëlle Valkink (ai)
Mark vd Anker (ai)
Esther Tromp

aug. 2001-sept. 2001
LV
Maarten Burggraaf
AS
Nathan Soomer
LP
Egbert Adrichem
VVO
Rense Weide
VVP
Bas van 't Wout
AB P&C
Daniëlle Valkink
AB ICLA
Mark vd Anker
AB V&S
vacant

sept. 2001-nov. 2001
LV
Maarten Burggraaf
AS
Nathan Soomer
LP
Egbert Adrichem
VVO
Rense Weide
VVP
Bas van 't Wout
AB P&C
Daniëlle Valkink(ai)
AB ICLA
Mark van den Anker (ai)
AB V&S
Niek Kraut (ai)

I

nov. 2001-sept. 2002
LV
Rense Weide
AS
Gert-Jan Jense
LP
Nanning Mol
VVO
Thijs van de Vooren
VVP
Ferdi de Lange
AB P&C
Daniëlle Valkink
AB ICLA
Mark van den Anker
AB V&S
Niek Kraut
nov. 2003- mei 2003
LV
Ferdi de Lange
AS
Ursula Doorduyn
LP
Jeroen Brinkhuis
VVO
Ilona van Haarst
VVP
Lucien Weide (ai)
AB PPL
Renée van Heusden(ai)
AB V&S
Paul van As

2001
Maarten Burggraaf
Nathan Soomer
Egbert Adrichem
Rense Weide
Bas van 't Wout
Marije Roos
vacant
Esther Tromp

LV
AS
LP
VVO
VVP
AB P&C
I
AB ICLA
AB V&S

sept. 2002
LV
AS
LP
VVO
VVP
AB P&C
ABICLA
AB V&S

.0

-

nov. 2002
Ferdi de Lange (wnmd)
Gert-Jan Jense
Nanning Mol
Thijs van de Vooren
Ferdi de Lange
Daniëlle Valkink
Daniëlle Valkink(wnmd)
Niek Kraut

mei 2003- okt. 2003
LV
Ferdi de Lange
AS
Ursula Doorduyn
LP
Jeroen Brinkhuis
VVO
Ilona van Haarst
VVP
Lucien Weide
AB PPL
Renée van Heusden
AB V&S
Paul van As
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okt 2003- nov. 2003
LV
Ferdi de Lange
AS
Ursula Doorduyn
LP
Simon Setz (al)
VVO
Ilona van Haarst
VVP
Lucien Weide
AB PPL
Renée van Heusden
AB V&S
Paul van As
nov. 2003 -jan. 2003
LV
Paul van As
AS
Bob van der Graaf
LP
Simon Setz
VVZ
Jeroen Stutterheim
ABP
Hans de Backer
ABO
Paul Laane
ABI
Godart van Gendt
ABVS
Wilfred Crispijn
jan. 2003-heden
LV
Egbert Adrichem (al)
AS
Hans de Backer (wnmd)
LP
Paul Laane (wnmd)
VVZ
Wilfred Crispijn (wnmd)
ABP
Hans de Backer
ABO
Paul Laane
ABI
Godart van Gendt
ABVS
Wilfred Crispijn

Hoofredacteur Driemaster
1999
Aike Kamphuis
2000
Tineke Prins
2001
Martijn Bruijstens
2002
Ursula Doorduyn
2003
Stefan de Bruijn
2004
Benjamin Derksen

Het Algemeen Secretariaat
1 september 1974
Koningin negracht
Den Haag

:1

2
0
0
3

-

1978

1978
1985
Het Stikkerhuis,
Nieuwezijds Voorburgwal,
Amsterdam
-

26 juni 1985
augustus 1994
Prins Hendrikkade 104
(tweede verdieping)
te Amsterdam
(voormalig bordeel)
-

Augustus 1994
heden
Herengracht 38A
te Den Haag
-

.J. de Blaey
26 feb.1949
aug. 1949)
acques G.Th. Linssen
aug 1949 8 april 1951)
rits R. van Gelder
8 april 1951 17 nov. 1951)
dgar Nordlohne
17 nov. 1951 15 nov.1952)
lein J. Roethof
15 nov. 1952
10 nov.1956)
luub H. Jacobse
24 okt. 1959)
10 nov. 1956
vert T. Hoven
11 nov. 1961)
24 okt. 1959
lattie D. de Bruijne
11 nov. 1961 10 nov. 1962)
rwin Nypels
10 nov. 1962
31 okt. 1964)
einier W.A. Heyting
31 okt. 1964
6 nov. 1965)
lans Wiegel
6 nov. 1965
29 okt. 1966)
erard van der Meer
29 okt. 1966
28 okt. 1967)
lenk Bosma
28 okt. 1967
8 nov. 1969)
ickJ.D. Dees
8 nov. 1969
27 feb. 1971)
)omien N.M. van Wees
27 feb. 1971 -10 maart 1973)
oy V.W.M. Lantain
10 maart 1973
15 feb.1974)
d H.T.M. Nijpels
15 feb. 1974 nov. 1975)
Than W. Remkes
nov. 1975 12 maart 1977)
;ijs M. de Vries
12 maart 1977-17 juni 1978)
rank H.G. de Grave
17 juni 1978-29 maart 1980)
.A.E. de Haze Winkelman
29 maart 1980-14 maart 1981)
oelof Houwing
14 maart 1981-7 sept.1982)
nc Brinckmann
7 sept. 1982
12 nov. 1983)
lerman Vermeer
12 nov. 1983
17 nov. 1984)
ulius Remarque
17 nov. 1984
21 juni 1986)

26.
27.

-

-

28.

-

-

29.

-

-

30.

-

-

31.

-

-

32.

-

-

33.

-

-

34.

-

-

35.

-

-

36.

-

-

37.

-

-

38.

-

-

-

Eric Balemans
(21 juni 1986 21 april 1987)
Annette Nijs
19 nov. 1988)
(26 april 1987
Mark Rutte
(19 nov. 1988 22 juni 1991)
Cor Schagen
(22 juni 1991 14 nov. 1992)
Koen Petersen
(14 nov. 1992 18 juni 1994)
Arjan Toor
(18 juni 1994
23 maart 1996)
Ciska Scheidel
(23 maart 1996
20 juni 1998)
Robin Bremekamp
(20 juni 1998 april 1999)
Jeroen de Veth
(11 sept. 1999
25 nov. 2000)
Maarten Burggraaf
25 nov. 2000
24 nov. 2001)
Rense Weide
(24 nov. 2001 sept. 2002)
Ferdi de Lange
(sept. 2002 22 nov. 2003)
Paul van As
(22 nov. 2003
29 jan. 2004)
Egbert Adrichem(ai)
(29 jan. 2004 heden)
-

-

39.

-

-

-

-

-

-

-
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

26 februari 1949
Den Haag (Pulchri Studio)
12 november 1949
Utrecht (Hotel Pays Bas)
19 november 1950
Amsterdam (Het Gouden Hooft)
17 en 18 november 1951
Zwolle
15 en 16 november 1952
Dordrecht
(Gebouw Americain)
14 en 15 november 1953
Meppel (Zaal Slot)
13 en 14 november 1954 Lustrum
Amsterdam (Carlton Hotel)
12 en 13 november 1955
Groningen
10 en 11 november 1956
Eindhoven (Hotel de Bijenkorf)
16 en 17 november 1957
Den Haag (Kurhaus)
(opening Tweede Kamer)
25 en 26 oktober 1958
Assen (Provinciehuis,
Concerthuis en Bellevue)
24 en 25 oktober 1959 Lustrum
Amsterdam (Krasnapolsky)
5 en 6 november 1960
Leeuwarden (De Harmonie)
25 en 26 februari 1961
BAV Wassenaar (De Haven)
1 en 12 november 1961
Arnhem (Musis Sacrum)
2 en 3 juni 1962
BAV Dalfsen
(De Vechtstroom)
10 en 11 november 1962
Rotterdam (Restaurant Engels)
8 en 9 juni 1963
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
26 en 27 oktober 1963
Groningen (Concerthuis)
6 en 7juni 1964
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
31 okt en 1 nov 1964 Lustrum
Amsterdam (Krasnapolsky)
12 en 13 juni 1965
BAV Dalfsen
(De Vechtstroom)

I

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

6 en 7 november 1965
Scheveningen
(De Gouden Wieken)
12 en 13 februari 1966
Zeist (Het Jagershuis)
11 en 12 juni 1966
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
29 en 30 oktober 1966
Leeuwarden (De Harmonie)
19 november 1966
Zeist (Het Jagershuis)
11 februari 1967
Zeist (Woudschoten)
juni 1967
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
28 en 29 oktober 1967
Amersfoort (Evert Kupersoort)
10 en 11 februari 1968
Zeist (Woudschoten)
15 en 16 juni 1968
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
2 en 3 november 1968
Nijmegen (Instituut St. Henricus)
8 en 9 februari 1969
Breda (Kasteel Bouvigne)
7 en 8 juni 1969
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
8 en 9 november 1969 Lustrum
Emmen (De Muzeval)
31 januari, 1 februari 1970
Breda (Kasteel Bouvigne)
13 en 14 juni 1970
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
31 okt. , 1 november 1970
Lunteren (De Blije Werelt)
12 december 1970
BAV Hilversum (De Karseboom)
27 en 28 februari 1971
Soesterberg
(Contact der Continenten)
5 en 6 juni 1971
BAV Dalfsen (De Vechtstroom)
6 en 7 november 1971
Zuidlaren (Sprookjeshof)
11 en 12 februari 1972
Ede (Hotel de Paasberg)
3 en 4juni 1972
Soesterberg
(Contact der Continenten)

57.

4 en 5 november 1972
Noordwijkerhout (Leeuwenhorst)
6 januari 1973
Zuidlaren
10 en 11 maart 1973
Soesterberg
(Contact der Continenten)
2 en 3 juni 1973
Appingedam (Hotel Ekenstein)
3 en 4 november 1973
Oisterwijk
(Kongresoord de Waterput)
5 januari 1974
BAV Ede
15 en 16 februari 1974 Lustrum
Utrecht
8 en 9 juni 1974
Meppel (Schouwburg Ogterop)
2 en 3 november 1974
U bbergen
22 en 23 februari 1975
Leiden
29 maart 1975
BAV Utrecht
19 april 1975

58.

BAV Ede
10 mei 1975

59.

24 mei 1975

46.
47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

72.

12 en 13 maart 1977
Amsterdam (De Brakke Grond)
18 en 19 juni 1977
Den Bosch (Hotel de Postzegel)
15 oktober 1977
BAV Ede
5 en 6 november 1977

73.

Sta phorst
(Congrescentrum Beugelen)
4 en 5 maart 1978

69.
70.
71.

74.
75.
76.
*
77.
78.
79.
80.

BAV Utrecht

(Restaurant Kobus a/d Poort)
81.

BAV Utrecht
60.

7 juni 1975

82.

61.

BAV Utrecht
21 en 22 juni 1975
Oenkerk

83.

62.

30 augustus 1975

84.

63.
64.
65.
66.
67.

BAV Utrecht
1 en 2 november 1975
Ellecom
16 januari 1976
BAV Ede
7 en 8 februari 1976
Leiden (Hotel Minerva)
19 en 20 juni 1976
Groningen (De Doelen)
30 en 31 oktober 1976
Groesbeek
(Die Hoghe Hoenderbergh)
15 januari 1977
BAV Amersfoort

Dordrecht (Hotel Statenhof)
17 en 18 juni 1978
Sloten (De Reehorst)
9 september 1978
BAV Ede (De Reehorst)
11 en 12 november 1978
Maastricht (Hotel Maastricht)
24 en 25 maart 1979 Lustrum
Ede (De Reehorst)
28 april 1979
BAV Assen
23 en 24 juni 1979
Apeldoorn (De Keizerskroon)
24 en 25 november 1979
Zandvoort (Hotel Bouwes)
9 februari 1980
BAV Amersfoort

85.
86.

87.
88.
89.
90.

29 en 30 maart 1980
Dalfsen (De Bron)
17 mei 1980
BAV Amersfoort
14 en 15 juni 1980
Breda (Motel Breda)
18 en 19 oktober 1980
BAV Santpoort
15 en 16 november 1980
Hoogeveen (Motel Hoogeveen)
31 januari 1981
BAV Maarssenbroek
(Dc Eendekooi)
14 en 15 maart 1981
Scheveningen (Gouden Wieken)
17 mei 1981
BAV Hilversum
3 en 14 juni 1981
Berg en Dal (Hotel Hamer)
10 oktober 1981
BAV Maarssenbroek
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91.
92.
93.
94.

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
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21 en 22 november isi
Nuland (Motel Nuland)
7 maart 1982
BAV Tilburg
27 en 28 maart 1982
Hoogeveen (Motel Hoogeveen)
19 en 20 juni 1982
Alkmaar
(Schouwburg 't Gulden Vlies)
20 en 21 november 1982
Vlissingen (Hotel Brittania)
19 en 20 maart 1983
Deventer (Postiljon Motel)
1 mei 1983
BAV Amersfoort
25 en 26 juni 1983
Bunnik (Postiljon Motel)
24 september 1983
BAV Amersfoort
12 en 13 november 1983
Groningen (Martinihal)
10 maart 1984 Lustrum
Rotterdam (Hilton)
23 en 24 juni 1984
Kerkrade (Centrum Rolduc)
15 september 1984
BAV Zwolle (Buitensociëteit)
17 en 18 november 1984
Nijmegen (Het Kolpinghuis)
16 en 17 maart 1985
Biddinghuizen (Flevohof)
22 en 23 juni 1985
Eindhoven (Motel Eindhoven)
21 september 1985
BAV Utrecht/De But
(De Biltse Hoek)
9 en 10 november 1985
Dordrecht (Postiljon Motel)
15 en 16 maart 1986
Deventer (Postiljon Motel)
21 en 22 juni 1986
Bunnik (Postiljon Motel)
15 en 16 november 1986
Deventer (Postiljon Motel)
21 en 22 maart 1987
Dordrecht (Postiljon Motel)
20 en 21 juni 1987
Bunnik (Postiljon Motel)
21 en 22 november 1987
Deventer (Postiljon Motel)

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

127.

128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
*
136.

20 december 1987
BAV Bunnik (Postiljon Motel)
19 en 20 maart 1988
Biddinghuizen (Flevohof)
18 en 19 juni 1988
Bunnik (Postiljon Motel)
19 en 20 november 1988
Rosmalen (Postiljon Motel)
18 en 19 maart 1989
Amersfoort (Euroase)
25 juni 1989 Lustrum
Veldhoven (Koningshof)
18 en 19 november 1989
Amersfoort (Euroase)
17 en 18 maart 1990
Deventer (Postiljon Motel)
6 mei 1990
BAV Bunnik (Postiljon Motel)
16 en 17 juni 1990
Haren (Postiljon Motel)
17 en 18 november 1990
Dordrecht (Postiljon Motel)
2 maart 1991
BAV Zwolle
(Nieuwe Buitensociëteit)
16 en 17 maart 1991
Lelystad (Hotel Lelystad)
6 april 1991 voorzetting
Utrecht (Beatrixgebouw)
22 en 23 juni 1991
Lelystad (Hotel Lelystad)
16 en 17 november 1991
Lelystad (Hotel Lelystad)
14 en 15 maart 1992
Arnhem (Motel West End)
20 en 21 juni 1992
Almelo (Theaterhotel)
14 en 15 november 1992
Arnhem (Motel West End)
20 en 21 maart 1993
Gilze-Rijen (Motel Gilze-Rijen)
26 en 27 juni 1993
Gilze-Rijen (Motel Gilze-Rijen)
13 en 14 november 1993
Gilze-Rijen (Motel Gilze-Rijen)
5 en 6 maart 1994 Lustrum
Den Haag (Bel Air Hotel)
18 juni 1994
BAV

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

*

25 en 26 november 2000
Eindhoven (Van der Valk)
13 mei 2001
Utrecht (Kargadoor)
30 juni 2001
BAV Den Haag (AS)
24 en november 2001
Goes (Van der Valk)
26 mei 2002
Utrecht (Kargadoor)
20 oktober 2002
BAV Utrecht (Kargadoor)
23 en 24 november 2002
Roermond (Van der Valk)
18 mei 2003
Utrecht (Kargadoor)
21 september 2003
BAV Den Haag (AS)
22 en 23 november 2003
Lisse(Golden Tulip de Nagtegaal)
1 februari 2004
BAV Utrecht (Florin & Firkin)
15 februari 2004 voortzetting
Haarlem
28 en 29 februari 2004 Lustrum
Zeist (Woudschoten)
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De JOVD is een onafhankelijke liberale
jongerenorganisatie. Wij streven naar
een democratische 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.

Mil
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 integriteit zijn hierbij van groot belang. Verder moet een
ieder vrij zijn om goederen te vergaren,
in eigendom te hebben en naar eigen
keuze en inzicht aan te wenden. Tenslotte
moet de maatschappij zo georganiseerd
zijn dat maatschappelijke krachten en
processen zo Vrij mogelijk worden gelaten. 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 verdraagzaamheid en Verantwoordelijkheid.

IM

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 verdraagzaam-heid vormt de basis voor een
waarlijk vrije maatschappij.

Verantwoordelijkheid
Het individu is voor het heden en voor
de toekomst zowel verantwoordelijk voor
zijn eigen bestaan en consequenties van
zijn handelen, als voor het welzijn van
anderen in de maatschappij. Hij heeft
de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor mensen die niet zelf in een
menswaardig 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 gewaarborgd.
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Het spel waarbij niet alleen de
dobbelstenen, maar ook je kennis,
sociale vaardigheden en tactiek tot
jouw overwinning kunnen eiden!
In het lustrumboek van 1999 omschrijft
erevoorzitter Hans Wiegel de JOVD als volgt:
Binnen de JOVD kun je leren hoe je plannen ontwikkelten hoe je daar mensen voor kunt winnen.
Je moet het ook een beetje als een spel zien. Eigenlijk is de hele JOVD één groot, fantastisch
spel."
Spelregels: Het lustrumspel voor minimaal 3 leden. Om te bepalen wie mag beginnen, werpt
iedereen de dobbeisteen. Degene met de hoogste worp mag als eerste starten. Leer de vereniging, leden en het liberale gedachtengoed goed
kennen! Zorg dat je genoeg Euro's in je zakken
hebt en je komt gegarandeerd in het HB. Degene
die het eerst in het HB komt, heeft niet parse
gewonnen; kennis is macht, beantwoord je een
vraag fout dan geldt; vele eersten zullen de laatsten zijn!
Bij het onjuist beantwoorden van de lustrumvragen (romeinse cijfers) dient u naar de bijbehorende confetti-pleats te gaan... voor start!

liberaal genoeg voor het politieke
spel?
1961
1962 je komt op je eerste congres in
jeans! kleed je thuis om (wacht een
beurt)
wie is ere-voorzitter van de JOVD
III
1964 verzin een leuk dictum over een
zelfgekozen thema
1965
ie krijgt een relatie met de landelijk
voorzitter. Als je bij de volgendebeurt s
of 6 gooit mag je linksaf
je bent kansloos dronken op het feest;
1966
je gaat met iemand mee naar de
kamer, geef iemand jouw volgende
beurt
1967 je wordt unaniem gekozen tot
afdelingsvoorzitter, ga vijf stappen
vooruit (rechtdoor)
wat zijn de vestigingssteden
IV
geweest van het AS
1969
1970
de spreker voor je activiteit heeft
afgezegd. wijs iemand aan die hem
vervangt!
1971 uw volgende worp is drie? u moet
linksaf
1972 je hebt een motie van wantrouwen
aan je broek, trakteer je medespelers om ze om te kopen.

A
1949 START
1950 je wordt aangesproken in de kroeg
om lid te worden, ga door naar 1952
1951
je wilt je inschrijven maar de AS is in
gesprek, sla een beurt over
1952

I

C

noem de 3 beginselen van het
liberalisme

1954 je bentje handtekening voor de
machtiging vergeten, ga terug naar
1952
1955
1956
je eerste activiteit bevalt, je gaat
naar het introweekend, ga door naar
1957
1957
introweekend, introduceer je
medespelers en hef het glas!
II
wat ishet oprichtingsjaar van de
JOVD
1959
je bent verliefd op iemand uit het HB,
noem alle namen zonder te blozen
1960
introweekend is voorbij. ben jij

nl

B

D

Je bent linksaf geslagen. Linksaf???
Je dient je lidmaatschap nogmaals te
overdenken. Sla een beurt over!
ie denkt sneller in het HB te komen?
Bij je volgende worp moet je terug en
de route volgens de jaartelling
vervolgen!
ie wordt uitgenodigd voor het HEdiner maar je wordt, tegen de
etiquette in, dronken. Slaap je roes
uit (beurt overslaan)
ie sociale vaardigheden brengen je
dicht bij het HB. Haal voor je
medespelers een drankje
Ondertussen gaan de andere spelers
door!

noem twee internationale liberale
jongeren organisaties
1974 je moet het AS bellen voor
informatie.. bel 070 3622433
complimenten! jij organiseert het
1975
congres in Hotel des Indes! ga zo
door!!!
1976

V

-a
1977

het congres bleek te duur,ga terug
naar 1969
VI
hoeveel afdelingen kent de JOVD
1979 je hebt een drankje nodig voor een
politieke discussie, je worp bepaalt
welke speler gaat halen. Tel met de
klok mee en begin met de speler rechts
van je
1980
1981 je overtuigd je linkerbuurman dat je
rechterbuurman aan de beurt is.
Bravo!
1982 de TamTam doet z'n ronde; wacht een
beurt om de mensen te overtuigen
van jouw gelijk!
VII
noem drie andere politieke jongeren organisaties
1984
1985 je eist je stem op en eist voor je
volgende worp een worp van een
andere speler op nadat deze gegooid
heeft
1986
rondvraag; elke speler steltje een
vraag
1987 stemronde; werp nogmaals de
dobbelsteen. Even getal; vooruit.
Oneven; achteruit
VIII wat betekenen de afkortingen AO,
FEO en 3M?
1989
je dient een actuele motie in, profici at! Je verdedigt de motie en hebt
dus geen tijd om een drankje te
halen...
1990 je hebt verwerpelijk gedrag vertoont;
ga terug naar 1976
1991
1992 je wordt hoofdredacteur Driemaster,
ken je nog drie voorgangers? zoniet:
beurt overslaan.
1993
het bandje met een interview is stuk,
ga bij de volgende beurt rechtdoor en
vervolg de route volgens de
jaartelling!
IX
noem de drie meest recente
hoofdredacteuren
1995
1996
je blijkt niet onafhankelijk als
hoofdredacteur, ga een plaats terug
1997 je wordt gevraagd voor het HB
1998
de landelijk voorzitter belt je ben je
bereid je kandidaat te stellen'?
X
hoeveel leden heeft de jovd
(max + of 100 verschil)
2000

2001 er is een tegenkandidaat voor jouw
post. jouw linkerbuurman mag 6
plaatsen vooruit
2002 de vereniging brengt haar stem uit
betreffende jouw kanditatuur. warp de
dobbelsteen; even is voor, oneven is
tegen en een beurt overslaan
2003
XI
om te winnen moet je precies op
dit vakje komen. gooi je teveel, dan
moet vanaf XI teruggeteld worden.
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3M

Driemaster. Het verenigingsblad van de JOVD.

JAV

Jaarlijkse algemene vergadering (landelijk)

ABI

Algemeen bestuurslid Internationaal

JOVD

Jongerenorganisatie Vrijheid en
Democratie.

ABO

Algemeen bestuurslid Organisatie

KC

Kamercentrale. Middelste
bestuurslaag binnen de VVD.

ABP

Algemeen bestuurslid Politiek

LJD

Liberale Jongerendag

ABVS

Algemeen bestuurslid Vorming
en Scholing

LPPG

Landelijke Politieke Projectgroep.

ALV

Algemene Ledenvergadering.
(op afdelingsniveau) De algemene ledenvergadering moet
twee maal per jaar plaatsvinden.

LP

Landelijk penningmeester

LUCO

Lustrumcommissie. De leukste
commissie eens in de vijf jaar.

LV

Landelijk voorzitter

Algemeen Secretariaat. Het Algemeen Secretariaat van de
JOVD in Den Haag. Het AS is
het zenuwcentrum van de vereniging. Je kunt het AS bereiken via info©jovd.nl of telefonisch: 070-3622433.

PC

Politiek commissariaat/politiek
commissaris

SWO

Samenwerkingsovereenkomst. Overeenkomst tussen
JOVD en VVD.

VAV

AS

Algemeen Secretaris. De secretaris van het hoofdbestuur.

Voorbereidende algemene vergadering (landelijk)

V&S

Vorming en scholing.

BAV

Buitengewone algemene vergadering

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie.

BV

Bestuursvergadering. Hier
wordt meestal een vergadering
van het afdelingsbestuur mee
bedoeld maar het kan ook een
vergadering van het regio- of
hoofdbestuur zijn. Al word dat
laatste ook wel eens HBV genoemd.

VV/VVZ Vice-Voorzitter

AS

CIA

Commissie internet en automatisering. Tot januari verzorgde
deze commissie de website
(www.jovd.nl) van de JOVD.
Heet tegenwoordig internetcommissie.

CVC

Cursus voor Cursusleiders. Een
cursus voor mensen die JOVD
cursusleider willen worden.
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