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P/is uit dit boek mag stiekem worden overge

nomen voor wat voor doeleinde dan ook zon
der dat de lustrumoommissie van de

deling Groningen daar vooraf uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven. U kunt na

-

tuurlijk altijd proberen om nog een exemplaar van dit boekwerk te bemachtigen door

een briefkaartje te sturen aan de Luatrum
commissie Groningen, Postbus 316 te Gronin
gen. Veel leesplezier.
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in di rekte omgeving hebben een grotere

deren ow JOVD1id te worden
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De JOVD wordt wel groter, maar er komen niet meer
Eenzijdigheid mag de lustrumcommissie niet worden verweten. Een aantal 'markante figuren' uit de afdeling deden
een boekje open over de JOVD afdeling Groningen.
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Met drs. J Scherpenhuizen spreken we over de verhouding
JOVDVVD, maar ook over andere zaken
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Even opscheppen over deze klus:

het lustrum-boek.

t-leer dan 100 oud-bestuurders op een rijtje. zit IJ er- tussen? Een niet-volledige, waar wel interessante lijst.
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Voorwoord door de heer H,JL, Vonhoff,

In de politieke strijd speelt de aktualiteit altijd een
bijzonder belangrijke rol. Het duidelijkst komt dat tot
uitdrukking in tijden van verkiezingen. Meestal wordt dan
gesteld dat juist die verkiezingen in belangrijke mate bepalend zullen zijn voor het verdere verloop van de politie ke ontwikkelingen in het land. Pas na een groot aantal
jaren ka n men met enige zekerheid vaststellen of er zon
keerpunt werkelijk is geweest. Met betrekking tot de geschiedenis van het liberalisme kan er wat dat betreft over het
jaar 1948 geen misverstand bestaan. In de jaren na de 2e
Wereldoorlog was er een periode van herstel en vernieuwing,
zo werd het in die dagen uitgedrukt. Van vernieuwing was
er in die jaren echter veel minder sprake dan van herstel.
De 2e Wereldoorlog is wat dat betreft in de geschiedenis van
ons land veelmeer een diep ingrijpend incident gebleken dan
een omverwerpen van de bestaande verhoudingen.
Weliswaar wordt er gesproken over vernieuwing en doorbraak,
maar emotioneel was men er in de eerste plaats op gericht
om te herstellen wat er verwoest werd en om te bekomen van
de wonden die werden geslagen. Op het politieke terrein
spreken de verkiezingsuitslagen duidelijke taal. In beginsel
wijken die niet zo heel sterk af van de reeks uitslagen
uit de dertiger jaren. In 1948 begint er echter voor liberaal Nederland wel een nieuwe periode, die tot op de huidige
dag voortduurt. Vanaf het begin van deze eeuw tot na de
2e Wereldoorlog waren er meerdere liberale partijen in
ons land. Vóór de oorlog waren het er twee: de Liberale
Staatspartij: de Vrijheidsbond en de Vrijzinnig Democra tische Bond.

-

Na de oorlog, toen beide partijorganisaties ernstig ver
zwakt waren doordat vele van de leidslieden de Duitse

bezetting niet hadden overleefd of van wie de gezondheid
ernstig was geschaad, zocht een deel van de Vrijzinnig Democraten zijn toevlucht tot de nieuwe opgerichte Partij van de
Arbeid, een ander deel van de Vrijzinnig Democraten en vele
politieke daklozen verenigden zich in de Partij van deVrij
heid. Men ontdeed zich van het woord liberaal omdat men
dat ten onrechte een besmet begrip vond. Alles in de gedach tengang van de nieuwe verhoudingen die moesten aanbreken.
Zo

probeerde de Partij van de A'beid zich ook te ontdoen van

de gedachte dat het een voortzetting was van de oud sociaal democratische arbeiderspartij. Alles tevergeefs, De natuur
is andermaal sterker dan de leer gebleken. Vrijzinnig Democraten onder leiding van Oud waren met hun politiek onderdak in de P,vd,A. volstrekt niet gelukkig en de P,v,d,A,
ook niet met hen. Het leidde er toe dat Oud en Stikker tot
de conclusie kwamen dat zij elkaar politiek heel goed
konden vinden. In 1948 leidde dat tot de oprichting van de
Volkspartij voor Vijheid en Democratie en in dezelfde tijd
de daarvan onafhankelijke jongerenorganisatie de J,O,V,D,.
Dat zo bewust voor die onafhankelijke jongerenorganisatie
is gekozen, lag zeker mede in het feit dat men uit de vooroorlogse tijd herinneringen had aan moeilijkheden tussen
meer in de partij geincorporeerde jongerenorganisaties.
De onafhankelijkheid was ook daarom belangrijk omdat daardoor de J,O,V,D,-op zeer eigen wijze de rol van liberaal geweten heeft kunnen vervullen, zoals Oud het uitdrukte. De
partij ervoer de jongerenorganisatie als de veer van het
uurwerk terwijl de partij zelf in het uurwerk het anker was
dat voor de nodige balans moest zorgen.
Zonder veer is er geen vaart, zonder anker geen nauwkeurigheid. Die rolverdeling past nog steeds uitstekend en zo zijn
er drie redenen waarom 1948 ook na 35 jaar terugkijken een
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belangrijk jaar is gebleken. Alle liberalen werden onder één
dak verenigd,

't Woord liberaal is toen terecht in ere hersteld

voor een belangrijke politieke stroming.
De J,O,V,D, werd opgericht en heeft

met groot enthousiasme

bijgedragen aan de ontwikkeling van het denken van veel
jongeren in de liberale politiek en ook vele daarbuiten.
Daarom is dit voorwoord

wel een herinnering aan 1948 maar

geen terugblik zonder meer.
Wie beseft wat er vijfendertig jaar geleden gebeurd is,
wie overziet wat daarvan voor liberaal Nederland de ge

-

volgen zijn geweest, heeft gegevens voor het uitzetten van
de koers naar morgen en overmorgen.
Daar komt het op aan, terugblikken is ook vooruitzien,

H.J.L. Vonhoff,

Commissaris der Koningin
van de provincie
Groningen.

Groningen, 19 oktober 1983
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De levensloop van de afdeling kende tumultueuze vergaderingen, maar altijd bleek men na afloop van zo'n vergadering
bereid gezamenlijk een borrel te nemen.
Een toepasselijker thema is er niet!
De voorbereiding van het lustrum door de lustrumcoeeiissie
heeft weer bewezen waar een afdeling toe in staat kan zijn
als men samen aan het werk gaat. Daarom ben Ik er trots
op voorzitter te zijn van deze afdeling. Alle geschillen en
konflikten zijn tot nader order opgeschort of bijgelegd
om het lustrum tot een succes te maken.
Een dat is wel nodig gebleken ook, want wat is begonnen als
een onderdeel van alle lustrumaktiviteiten is uitgegroeid
tot een tijdrovend karwei. Daarom verdient de lustrumcommissie nu al veel lof.
De leden van de commissie zijn stad en land afgereisd om
iedereen te interviewen, hebben dagen vergaderd, geschreven,
getypt, gebeld, gepuzzeld, met dit boek als resultaat.
Namens het bestuur wil ik hen dan ook heel, heel veel dank
zeggen, Natuurlijk moest er werk worden uitbesteed, met
name het historisch overzicht.
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De heer Jan Evenhuis, oud afdelings-lid, heeft zich daartoe
bereid verklaard. Ook hem dank ik heel hartelijk.
U ziet, vele handen maken "licht" werk, hetgeen ook een pria;
thema was geweest. maar dat werk ontstaat omdat de J.O.V.D.afdeling Groningen blijft borrelen, in de vergaderzaal en

aan de bar.
Gaarne wil ik de afdeling veel succes wensen op weg nar het
volgende lustrum .
'hán Smit,
voorzitter.
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:gevend

-

39

in hartje stad

De eerstelingen -

Een interview? Prima, maar zouden we niet wat veel dingen
vergeten zijn? Geenszins mevrouw Diddy Bossina»de Vries,
meneer Klaas Bossina en meneer Tim de Vries.
Drie mensen van het- eerste uur: Tim als oprichter en bestuurder, Diddy als secretaris van het Distrikt Noord en Klaas als
één van de eerste leden. We spraken met hen op een winderig
avondje in Haren, vlak voor de deadline van dit boek.
Maar wél gezellig: wijn, toastjes en

,,.

het verhaal,

Vraag;
Hoe is het zo allemaal gekomen? Wie namen het initiatief en
hoe kwam de afdeling tot leven?
Antwoord:
Wel, geregeld kwam ik (Tim) op verjaardagen bij de familie
Streuper. Medio 48 vroeg de heer H. Streuper, toen penningmeester van de V.V.D.-afdeling Groningen, of ik belangstel ling had voor een liberale jongerenclub. Dat had ik wel,
en een aantal dagen later werd ik gebeld of ik op een bestuursvergadering van-de V.V.D. wilde komen. Met een dochter
van Streuper, Zus hoorden we toen het idee een landelijke
jongerenorganisatie op te richten. Het idee had al gehoor
gevonden in een aantal plaatsen, waaronder Amsterdam, maar

-

Groningen zou de eerste Noordelijke afdeling worden.
Nou, op die bestuursvergadering hebben we wat afspraken genaakt, en al gauw kwamen een paar duizend Driemasters, die
moesten worden rondgebracht in Groningen. Daar waren mensen
voor nodig, Mevrouw Loos, toen een heel aktieve tweede
sekretaris, verzorgde uitnodigingen voor de eerste avond.
Eén daarvan kwam op Albertus Magnus te hangen, en Ubel, we
noemden hem Huub, van der Werff reageerde daarop. Op een
advertentie die op Mutua Fides hing, reageerden Annet Staal
en Albert van Duinen. Met z ' n zessen hebben we die eerste
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Driemasters rondgebracht. Die zagen er heel mooi uit, op
glad papier gedrukt. Drukker Stempher, ook een liberaal
heeft dat voor een spotprijsje gedaan.
Vraag:
En toen de eerste avond
Antwoord:
Ja, ingenieur Voet had op die bestuursvergadering al aangeboden dat hij best een keer wilde spreken voor ons, hij
was fraktievoorzitter van de gemeenteraad voor deV.V.D.,
en dat was dus snel geregeld. We zetten nog een advertentie
in het Nieuwsblad van het Noorden, waarin Jong en liberaal
Groningen werd uitgenodigd op die en die avond in De Beurs
te komen. Er kwamen iets van 50 mensen We hebben toen een
voorlopig bestuur gekozen en een aantal aktiviteiten gepland.
Zo is het begonnen.
Vraag:
Was de J.0.V.D. Groningen de enige politieke jongerenorganisa tie in de omgeving?
Antwoord:
Nee, in de stad had je de A,R,J,0,S., en de C.H.U.- jongeren.
Ook de club van de P,v,d.A.., de Nieuwe Koers was er al.
Van de Nieuwe Koers hebben we in het begin nog wel eens het
conferentieoord Paasheuvel, in Vierhouten, geleend; dat was
in 50 voor het eerst. Wat de J,O.V,D. aangaat, waren we
de eerste afdeling in het Noorden. Winschoten had wel plannen
in die richting, maar daar wilde het nog niet zo vlotten.
Pas later kwamen afdelingen als Assen, Ruinen, Leeuwarden, enz.
Vraag:
Wat was de gemiddelde leeftijd van de leden, en waren het,
net als nu, met name studenten?
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Vraag,
.
Noe was de

rhouding me tV. V . D .-Gron i ngen?

Antwoord,
Heel goed Zij hadden ons in het zadel ge holpen, maar daar
bleef het wel bij. We hadden, toen al een beginselverkla ring met daarin opgenomen de onafhankelijkheid en ongebon denheid van de J,O,V,D,. We waren veel te bang om do de
V . V . D. gehaald te worden,
Vraag:
Hoe was de afdeling administratief geregeld? De lustrumcom
missie heeft namelijk nogal wat problemen gehad om oude
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stukken, van de eerste twee jaren op te duikelen,
Antwoord:
Die stukken moeten wel ergens zijn. We hielden netjes een
notulenboek bij, en presentielijsten. Bovendien zat de
penningmeester klaar om leden te noteren. Dat gebeurde bij
de penningmeester, wart die moest de contributie ook hebben.
Het abonnement op de Driemaster zat bij de contributie in,
en in de begintijd betaalde je een paar gulden per jaar.
Vraag:
Kunt Ii enkele hoogtepunten noemen?

Ja, eigenlijk te veel om op te noemen. De avonden over een
Verenigd Europa liggen me goed in het geheugen. Dat was een
ideaal toen, naast de Verenigde Staten van Amerika, een
Verenigd Europa,
Daar was ook de jeugdgemeenteraad, het latere jongerenpar

-

lement. Grote discussies met andere jongerenorganisaties
en een publieke tribune vol supporters. We hadden als abso

-

lute topper elk jaar een zomerkamp. Dat duurde een paar weken
en naast politiek deden we veel aan sport. Het leek in de
verte wel iets op de padvinderij.
De padvinderij was ook het enige vergelijkingsmateriaal dat
we hadden. Daarnaast hadden we politieke weekenden: we
sliepen dan bij andere liberalen. Erg gezellig was dat,
Vraag:
Op een gegeven moment ga je uit de vereniging, Bleef U
de J,O,V,D, volgen: leest

nu nog wel eens wat over de

J.O,V,D.?

Antwoord:
Toen ik ging verhuizen ben ik er uit gegaan (Tim), en in
mijn nieuwe woonplaats ben Ik niet weer aan de J,O,V,D,
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begonnen, ik ben de club wel blijven volgen, een enkele keer
op een bijeenkomst of zo, maar verder niet.
Klaas ging Vrij vlot na de oprichting weg aktief lid zijn
van twee verenigingen kan nauwelijks, en hij koos voor de
padvinderij. Biddy ging er met wat andere mensen uit
het ging per clubje. Met elkaar werd je lid, en met elkaar
ging je er ook uit. Bovendien had Ik natuurlijk het sekre»
tariaat van het Distrikt. Nu lees ik nog wel eens wat over
de J,O,VD, in Vrijheid en Democratie en in Liberaal Vizier,
het afdelingsblad van de V,V,D,'Groningen/Haren.

En sindsdien heeft het ruim dertig jaar geduurd voordat de
J.O,V,D, weer aktief' over de drempel kwam. Niet de
eerstelingen naar de J,O,V.D,, maar de J,O,V,D, naar hen.
Om de ervaringen van toen te horen, en te vertellen over
de J,O,V.D, van nu. We zullen proberen een oude foto van
Biddy, Tim en Klaas te vinden. Dan drukken we die hierbij
af. Vinden we die foto niet, dan volstaat het verhaal.
Veel dingen van toen vergeten?
Kom nou!
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Groningers aan het woord.

Mag ik U wat vragen?
Jawel.
Weet U wat de J.O.V.D. betekent?
Ja, eh..

Zo begon een groot aantal gesprekjes over de J.O.V.D.-Groningen.
Voor U, oh gewaardeerde lezer, is de term J.O.V.D, gesneden
Groninger koek. Maar voor een aanzienlijk aantal Stadjers
niet, zo bleek ons. Gewapend met de zo vertrouwd geworden
cassetterecorder, kladblok, J.O.V.D.- shawl omgeknoopt en een
sundaysmile, liepen we op een woensdagmiddag in de Heere'
straat te Groningen om de bekendheid met de J.O.V.D. te
peilen.

We waren er op uit om zoveel mogelijk verschillende mensen
aan de tand te voelen, zoveel meer verschillende reakties
nietwaar?

De J.O.V.D., nooit van gehoord, maar het zal wel iets rechts
zijn,.
Hoezo?
Nou, met die schoenen en die shawl enzo...
D shawl dus snel in de plastic tas geduwd, maar het mocht
niet baten. Raar toch... De helft van de mensen die we een
uitspraak over de J.O.V.D. probeerden te ontlokken, had nooit
van onze liberale club gehoord.

Interesseert Ude politiek in het algemeen niet zo,
of kent U de J.O.V.D. niet omdat liberalen U niet aan spreken?

79

Politiek interesseert me niet, en liberalen helemaal niet.
Een vriendelijk bedankje, en op zoek naar een volgend
slachtoffer:
De

J,O,V,D,

is iets politieks? Ach, daar komt toch niets

van terecht. Dat begrijp je nu niet maar daar kom je wel
achter. Het is allemaal eigen belang van de hoge heren en
dames.
We wilden deze meneer een Driemaster meegeven, maar die
sloeg ons aanbod vriendelijk af,
Jazeker, Ik ken de J,O,V,D, wel, Dat is de jongerenorga

-

nisatie van de V.V.D. Ze doen geloof ik ook iets aan politiek.
De andere helft van de ondervraagden had wel eens van de
J,O,V,D, gehoord. Allemaal dachten ze dat we een sub-

.

ver-eniging van de V.V D. zijn, We hebben behalve vraagjes stellen dus ook nog een stuk voorlichting gegeven, die middag.

-

Helaas geen nieuwe leden geboekt. Wel een hoop verloren ver
trouwen in de politiek gehoord:
Politiek? Die mensen bedoelen allemaal hetzelfde, maar ze
zeggen het anders. Het gaat irriteren, dat gezeur,
en: Politiek? ik heb in mijn eigen gezin al genoeg ellende

'

een m n kop.
Dat was een moeder met twee kinderen, die van ons gesprekje

'

gebruik maakte om kind I recht in z n wagentje te zetten,
en de broek van kind II wat op te hijsen.
De conclusie van de middag was dat er voor de J,O.V,D, nog een
grote taak ligt, om de vereniging in de stad Groningen wat bekendheid te verschaffen,
Politiek? Anderen zoeken het maar uit.
En daar horen wij ook bij,
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Toch was deze prille naoorlogse situatie geen lang leven beschoren. Binnen de S.D.A.P, werd krachtig gewerkt om tot
een doorbraakpartij te komen, die ook de christelijke
"doorbraak"werknemers een plaats binnen haar gelederen moest
geven. Binnen de Partij van de Vrijheid ontstond in die tijd
een uitvoerige diskussie over de naam van de partij. De in
Lroningen bekende mevrouw mr,J,C,1. Toxopeus»Pott pleitte
met de Asser ds. PD, van Royen voor het herstel van het
oude woord liberaal. Op 12 september 1947 stuurde de leider
van deze partij Mr, D.U. Stikker, de afvallige vrijzinnig
democraat Oud, die inmiddels lid was geworden van de nieuwe
sociaal democratische partij een uitnodiging om te komen
praten over een nieuwe grote liberale partij. Deze aanvaardde
de uitnodiging en gezamenlijk met vele liberale prominenten
kwam men tot de oprichting van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie, een naam bedacht door Mr. P.J. Oud zelf.
Op 24 januari 1948 werd de partij officieel opgericht.
Aan die oprichting hebben vele bekende liberalen meegewerkt,
zoals de oud-Groningse burgemeester rar,P,W,JH. Cort van
der Linden, de Kamerleden drs. H.A. Korthals en Mr. C.H. Telders, Doch ook het hoofdbestuur van de Bond van Jonge Liberalen werd bij het overleg betrokken. De nieuwe V.V.D. kwam
echter getalsmatig even mager uit de naoorlogse tijd te
voorschijn als de verscheiden liberalen kwantitatief de
oorlog ingingen.
Het zetelaantal voor de V.V.D. bedroeg bij de eerste verkiezingen slechts 6. De V.V.D. was op dat moment zeker nog
geen grote volkse Volkspartij. Dat werd zij pas door de latere zogenaamde strukturele(!) Wiegel" en Nijpels-effékten
van 1973 en 1982. Veel meer was de V.V.D. in die tijd een
vereniging van gegoede-, of met H.J.L. Vonhoff te spreken:

Oprichting van de JOV.D-afdeling Groningen.
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Allen jachten nog eendrachtig aan dezelfde opbouw van Nederland s
Europa en de wereld. Polarisatie is een tem die veel later
opduikt in de annalen van de JQVD,. We spreken dan reeds
over de jaren6566 over de tijden van het kabinet Cals
Vondeling met Hans Wiegel in de ieiding van de steeds poli -

Doch vooreerst blijft de J .O . V . D.

tieker wordende

en ook de stad Groningen -afdeling een harmonieuze club s
waarin voor het woord lobby nog geen plaats is.
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ok de bezoeken aan de Deutsche Jung Democraten.
Televisie was er niet en noen keek zijn ogen uit. Nog steeds
herinneren de oud-J.O.V.D.-ers uit de stad zich de wel doorvoedheid van de gemiddelde Duitse collega's. "OnvoorstelI

Annet Staal en

I

__

Roelfsema, de afdelings-sekretaresses van de jaren '49 en
I

I

e J.O.V.D.-ers van toen moesten veel zelf ondernemen,

want Kamerleden, die wel vaak voor spreekbeurten werden aanGron ingen
'I'

r jongeren hadden ze geen tijd".
...

;

111'

!

Gr o ni ng en

duw in de goede richting gaf met een voor de jonge liberalen
stimulerende voordracht in het Concerthuis aan de Poelestraat.
Deze gebeurtenis trok een volle bak, 150 aanwezigen. Korthals
werd later bij acclamatie trouwens ere-voorzitter van de
J.O.V.D.. Nog steeds doorklinkt in de J.O.V.D. zijn toenmalige krachtig beroep op de jongeren.
om toch vooral met hun gehele idealistische persoonlijkheid
in de politiek te treden en de begrippen vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid hoog te houden, opdat men
weet welk positief doel men als jonge liberaal heeft na te
streven.
Inmiddels was ook het Distrikt Noord opgericht en de jaarlijkse distriksdagen werden befaamd. De stad Groningen had
daarin de machtspositie. Echter deze werd niet uitgebuit!
Veel meer ging men daarheen om mensen te ontmoeten en voor
de gezelligheid. Getuige ook het volgende lied, dat de
Groningers op weg naar het distriktsfeest van '52 zongen.
Nou dan gaan we naar 't distriksfeest in Zuidlaren.
Dasobus en EDS.
In (gehuurde) auto's gaat de rest.
We lachen ons beroerd,
Als de revu is opgevoerd.
Heel de nacht is het dan feest,
Tot de pret weer is geweest.
En het uit is met ons J,O,V,D,'$eest.
Dat alles op het refrein van Naar de speeltuin" en na afloop
de gebruikelijke rede voor de J.O,V.D. van alweer drs.
H,A. Korthals
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Een grote rol in de begin jaren '50 speelde in de afdeling
Groningen
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besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten
zijn, en dat ook, gedurende dezelfde tijd, niet geenerderhanue
spelen, hetzij balslaan of dergelijke mogen pla ats hebben
Deze diskussie, hier wat expliciet neergezet, tekent de
politieke verhoudingen van de vijftiger jaren. Geestelijke
oude resten van de voor-oorlogse tijd werden systematisch,
aanvankelijk langzaam, stukje voor stukje, opzijgezet,
culminerend in het blote optreden van Phill Bloom op de
t,v, in de eind zestiger jaren. De strijdpunten lagen
ook voornamelijk op geestelijk gebied. Op materieel gebied
was er, met gevoel voor nuance, veel overeenstemming
binnen de verschillende groeperingen. Nederland werd geindustrialiseerd, de welvaart moest stijgen en de voltooiing van de ouderdomswetten van Drees was voor een ieder de
lonkende parel aan de kroon van de nieuwe verzorgingsstaat.
Binnen dit rustig opbouwend Nederland was het ook voor
de politieke partijen pas op de plaats rust De V .V.D.
was nog een kiesvereniging, die slechts zeer langzaam in
zetelsterkte groeide én de confessionelen waren nog nauwelijks gewend aan hun geleidelijke zetelverlies. Dezelfde
sfeer van rust en gemoedelijkheid straalde natuurlijkerwijs ook uit de

Men belegde sprekersevonden,

diskussiedagen over ontwerpresoluties voor congressen
en gezeiligheidsfeester met veelal als hoogtepunt de traditionele Sinterklaasviering. Zo ook in Groningen,
De J.D,V.D. was in de 50er jaren en begin '60 een ontmoetingsplaats, een ontmoetingsplaats', aldus de afdel ingsvoorzitter van '61 Jan Bosscher, die thans vice-voorzitter van de V.V.D.-afdeling Groningen is, "waar je ook nogal eens meteen gelijkgestemd meisje verkering kreeg".
We bereiden congressen wel voor, doch de standpunten wa ren altijd harmonieus en in overeenstemming met wat men

elders in het distrikt Noord dacht, Verdeeldheid was er niet,
eensgezindheid des te meer. We waren er dan ook van verzekerd
dat na afloop van by, congressen in een goede sfeer en tot
diep in de nacht feestgevierd kon worden,' Aan die geestesstemming, die ook voor de J,0,V,D, kenmerkend was, maar meer
nog in Nederland in die tijd in de lucht hing, kon geen enkel
bestuur wat veranderen, als ze dat Uberhaupt al hadden ge wild! En de J,0,V,D. Groningen had in de jaren '50 markan te bestuurders. We noemen hier Dick Martinus, voorzitter
in '53 en '54, Bernhard Dorhout, voorzitter van '55 tot
'59, de zoon van de oud'V,V,D, voorzitter in de stad en
Gerlof Boosraan in 1960. Deze laatste zou ook distriks
voorzitter worden, befaamd om zijn betogen. Hij is dan ook
prima op zijn stek terechtgekomen. Insiders kennen hem als
prominent voorlichter van de liberale Tweede Kamerfraktie
en organisator van de verkiezingscampagne van 82, welke
de liberalen op 36 zetels in de Kamer bracht,
Een kenterende samenleving in de zestiger jaren en een veranderende J0VD»Groningen.

In het midden van de jaren zestig, wanneer Nederland haar
harmonieuze gezicht verliest en de politieke stellingen
polariserend worden betrokken, ondergaat ook de J.0,V.D,
een gedaanteverwisseling. Wel was er nog een kwantitatieve opleving in de begin jaren zestig met onder meer
de bekende Groninger Pieter Jonker in het bestuur, doch
dat was voor korte duur. Die opleving was met name te
danken aan het voortvarende J,0,V,D,hoofdbestuur van die
tijd, met daarin mensen als Hans Wiegel, Albert Jan Even-

huis, het huidige Tweede Kamerlid en genoemde Pieter Jonker
die als geen ander de landelijke administratie enorgani-
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satie beheerde en registreerde. Op naar de 1000 leden"
was toen de slogan van de J,O,V,D,, die menig afdeling tijdelijk deed opleven en Groningen werd net zoon 80 leden
daarin één der grootste afdelingen. Doch midden 60 verflauwt alles weer. Dan komt het jaar 1966. D66 wordt opge richt. "De vermolmde oude politieke partijen" moeten worden
opgeruimd! Vele prominente J,O.V.D,ers traden toe tot D66.
Bekende en invloedrijke oud J,O,V,D,ers als Hans Gruyters
en de oud-voorzitter Erwin Nypels (ex-D ' 66-minister) en
Gerard van der Meer verlaten het geëikte terrein van de li beralen en treden toe tot de verlichte" partij van de bestrijders van de oude staatsinrichting en de zuilen, de
trouwe J.O.V,D,ers in vertwijfeling achterlatend. Vertwijfeling, die alom in de J,O,V,D. merkbaar was! Het ledental
holde achteruit en de J,O,V,D,,, die als bloeiende club nu
weer vele duizenden leden kent, had eind 60 nog slechts
ruim 300 leden. Een dieptepunt! Kwantitatief, doch niet
kwalitatief, want de groep die over bleef had een louterings»
proces doorstaan! Overbleven de beste debaters, die de
J,0.V,D. mogelijk ooit heeft gehad. Er werd trouwens in
Nederland wat afgediskussieerd. Alles stond op zijn kop.
Revoluties in Parijs, Berlijn en Amsterdam en overal rolden
de koppen (Van Hall-Amsterdam) en oude waarden (tijdelijk)
omver,
De Stad Groningen telde in die tijd binnen haar J,0.V.D,
gelederen dan ook leden, die de debatteerkunst als geen ander
verstonden. Nog altijd gaan over de toenmalige Vindicater
J,O,V,D,er Duke Dominicus van den Bussche en Kor Meier
de meest bloemrijke verhalen. We komen daar later op terug.

Maar zoals geschreven, met de J,O,V,D, als kwantitatieve
organisatie ging het slecht. In de Stad Groningen zag men
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dan als organisatie ook niet meer zitten. Het bestuur in
67 en 68 onder leiding van Roelof Schutrups gooide er het
bijltje bij need Het aantal aktieve leden was nag geringer
dan het vierkoppige bestuur. Wat men oak organiseerde,
niemand ging naar de

OVD. De liberale jongeren gingen

-

of enerzijds liever naar de geëngageerde teach inns en
politieke café ' s of deden liever direkt mee aan de echte
volwassenenpolitiek

D66 of VV,D,. Maar in eik geval niet

in de dubbel opzicht aan de zijlijn staande J,O,VD,.
Het voortbestaan van de afdeling is echter gered door het
hoofdbestuur van het huidige V.V.D. Tweede Kamerlid
Dick Dees. Zijn paladijn, de oud 'Driemaster'=hoofdredakteur
Jan Weggemans uit Assen samen met de toenmalig aktieve
distriktsbestuurders André Hieestra en Hur Bennik nu
respektievelijk adjunctdirekteur van de strafgevangenis
in Leeuwarden en P,v,d,A,wethouder in Slochteren hebben
met donderspeeches de tot bijna in haar graf afgedaalde
afdeling overeind geholpen. En de afdeling kwam weer tot
leven In het kielzog van het distrikt Noord een distrikt
Noord dat met 180 leden toen immer de meerderheid op de landelijke congressen bezat. En dat ging gebruiken ook! Immers
de samenleving was veel politieker geworden en dus ook de
J,0,V,D. Voortaan zou doorgaans niet meer harmonie het
leitmotiv zijn, maar de harde lobby om de macht, want de
onderwerpen waren volgens de wakker geschudde JO,VDers
alle even belangrijk! En voor het beste idee, lees het
eigen idee, zou gestreden worden. 8ondqenootschappen
werden op studentenkamers en in de kroegen voorbereid,
brainstormen een dagelijkse bezigheid en de onderwerpen
waren onuitputtelijk: de gekozen minister-president, het
distriktenstelsel, de vrouwenemancipatie (ja Ook toen weer),
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een schone Waddenzee. de kop van Noord Drenthe bij Groningen, de plaats van de Joden in het Midden-Oosten en de
zich aftekende toekomstige meerderheidscolleges. De J.O.V.
werd daarmee een kleine debating-club; niet geëngageerden
ander volk, dat de politiek niet zo bijster interesseerde
hadden nauwelijks plaats bij de J.O.V.D..

De stad Groninger J,O,V,D,-ers verstaan de debateerkunst
en gaan op de harde lobby toer.

Wat menig J,O,V,D,er aan die tijd overhield, was een scherpe
tong! Zo kon het gebeuren, dat de J,O,VDZuidlaren een
groot emancipatieforum organiseerde met als spreeksters
Paula van Wassen, de toenmalige voorzitter van de emancipatiecommissie, Annelien Kappeyne van de Coppello, de huidige
staatssekretaris van emancipatiezaken, Mieke Sterk, de
radicale feministische atlete enhet huidige Kamerlid
Andela Bouwer van het C.D.A. en deze vier vrouwen, de
zaal met j,O,VD,ers konden omturnen tot hun eigen gelijk
van baas in eigen buik. Een standpunt, waarop niets was
af te dingen, tot op het moment dat de oudJ,O,V,D. Groningen voorzitter Duke Dominicus van den Bussche het woord
nam en met één kernachtige zin de gecultiveerde sfeer van
het manifeste vrouwendom veranderde in het jolijt van een
mannelijke veemarkt, "Wie baas wil zijn in zijn eigen
buik, die

laat er niemand in!" Het zo eigen

gelijkhebberiqe forum was onthutst! De emancipatie leed
door deze ene opmerking van genoemde rasdebater voor, de
Noordelijke J,O,VD,ers een achterstand van enkele jaren.
Het panel kreeg geen vat meer op de zaal en de aanvankelijk
tot "emansipaatsie" opgefokte JO.V,D.-vrouwen restte
slechts een bijrol; geleid worden naar de dansvloer als
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De geschetste moraal van veel is mogelijk, heeft nog lange
tijd de nieuwe J.O.V.D. gekenmerkt. Een historisch staaltje van spelen om de macht met alle middelen onderging de
afdeling Groningen - maar dan in negatieve zin - in juni
1973. Het Stad Groningse afdelingslid Frouwke de Boer
stond op de Voordracht voorzitter van het distrikt Noord
te worden, dit geschiedde op voorstel van het toenmalige
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goedlachse Fivelingo-sekretaresse Nine van Bruggen werd
sekretaresse,en de Zuidlaarder Fred Roerig penningmeester.
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De J.OV,D, een kritische toetsgroep.

Wat overbleef waren drie zaken:
1.de Groninger tombola avond heeft de meeste bestuurswisselingen opgeleverd in een avond ooit in de J.OVD,
vertoond,
2. de cohesie in de Stad Groninger J,OV.D, die op formele
gronden deze avond zo was verpletterd, maakte sindsdien
met grote inzet van het zeer vooraanstaande bestuurslid Lidy Doets een lange periode van grote kracht en
3. voor zeer lange tijd waren de J.OV,D-ers hun argeloosheid kwijt,
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Vrijmoedigheid is dan

ook tot op het moment de heersende men

taliteit. Men vindt dat gezegd moet worden, wat er gezegd
moet worden! Wat bijvoorbeeld te denken van een motie,
die op het congres te Oenkerk op 21 juni 1972 werd inge

-

diend .
'De

bijgewoond hebbende de eindeloze serie ver

-

gaderingen ter vaststelling van een nieuw kernprogramma,
geeft als haar mening, dat de behandeling van algemene en
specifieke politieke zaken op onoverzichtelijke en ineffi

-

ciente wijze plaatsvindt,
dat dit tot gevolg heeft dat de J,OV.D, naar buiten toe
tot een betekenisloze club is gedegenereerd en dat de mo

-

tivatie van individuele leden om te participeren in
politieke diskussies nihil is geworden,
geeft te kennen
Een motie is ook kenmerkend voor de J,OV,D

Men durft te

veroordelen, onverbloemd, wat slecht is! Recht voor zijn
raap. Al te grote manipulators en machtsbelustigen hebben
Daarvoor is men in dis

een slecht leven in de

kussie te vrijmoedig, te to the poinC en te alert,
tenzij machtsdenken gepaard gaat met grote intelligentie,
ja dan,,,..., dan is er soms respekt, dan is er soms een
weg vrij voor steun,
Als J,O,V,D,ers via de J,O,V.D. in de algemene politiek
omhoog willen, dan wordt dit slechts toegelaten, nadat
de kandidaten stevig zijn getoetst door de eigen kritische
verenigingsgenoten Sommigen gelukt dat, Hans Wiegel
Albert Jan Evenhuis, Dick Dees, Frank de Grave, Johan Rem'
kes en Jan Franssen, doch de meesten lukt dat niet. Hun
eigen strevingen van matige kwaliteit ontmoeten een meer

dan gezonde kritiek.
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burgemeester van Delfzijl en Den Helder, Henk Plaizier,
Hendrik Oudman, Frank Spoelman en Titia Siertsema, dochter
van de huidige fraktievoorzitster van de V.V.D. in de gemeenteraad van Groningen. Eind 70er jaren krijgen we ook de
tijd van de elkaar zeer snel opvolgende bestuursleden.
Van de 25 bestuursleden die van 76 tot 79 het afdelings bestuur vormden, stapten er 19 reeds weer binnen een jaar
of korter op. Het was dan ook moeilijk nieuwe bestuurs leden te vinden. Het werken is dan in de J . O . V . D. niet meer

zo spectaculair als voordien en het huidige VeronicaeFfekt
bij de liberalen van: 'je bent jong en je wilt wat' •is

pas een symtoom van de latere tachtiger jaren. in de 80tr
jaren kon men •pas echt sprekn, dat het in de JOVD,
buitengewoon goed gaat. Nog nooit in de historie heeft de
JD,VD. zoveel leden gehad en besturen Is dec
2 voor
.JOV.Ders ook weer interes s anter •geworth .
lings
bestuurders krijgen daarmee ook weer inhoudsvoll e
rollen toebdeeld, Binnen dit • pers
',allen Eric Nç
en Marcel C als de eer toe teiL. Ç t zij d_
I Ing Gr
in ht begin van de
.r jaren weer w it
de luwt
iehbuwd en
de laatste moer politiek
nieu I
ebiazen.
1

-

.
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.
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sekretaresse, Jan Chris Kampfraath vervolmaakt het dagelijks
bestuur. Uit de reglementen heeft men weer het vroegere idee
van de eigen applausmachine, oftewel een toegevoegd algemeen bestuur gehaald. Nu bestaande uit achtereenvolgens

-

de Midden Drentse lichtvoetige organisator Bruno Bruins
trouwens hij heeft zonder anderen te kort te doen voor
het lustrumjubileum van de stad Groninger J,O,V,D, veel
werk verzet

en is net als Willem Luiten tevens distrikts

bestuurder, Allard Kelholt en Martine van der Wal. Dit
grote bestuur zal samen met Cees van der Sluys het huidige
verenigingsjaar tot groots lustrumjaar maken.
Een lustrumjaar dat in het teken zal staan van een groot
politiek debat, het leggen van een zwaar 'Groningen Promotion" effekt op het najaarscongres van de J,O,V.D, in
deze stad en een gala-avond in juni 1984, waarvoor
wij aannemen

naar

alle oud J,O,V,D»leden van de afdeling

worden uitgenodigd. Het is moeilijk te voorspellen hoe
exact de toekomstvan do J,O,VD,'Groningen zal zijn.
Het lijkt ons het beste, dat zij een onafhankelijke koers
blijft varen met veel affiniteit voor de politieke issues,

-

die onvermijdelijk zullen gaan spelen. Een koers onver

valst liberaal, gebaseerd op vrijheid, verdraagzaamheid,
sociale gerechtigheid en verantwoordelijkheid. Het zal

niet gemakkelijk zijn deze voorname begrippen om te zetten
in de politiekeen organisatorische J,OVD,praktijk van
alledag. Niet uitgesloten moet dan ook worden, dat er in
de toekomst weer commissies van goede diensten e,d, moe

-

ten worden gevormd om de juiste lijn voor en het juiste

gedrag binnen de afdeling te pakken te krijgen; zoals dat
laatstelijk nog gebeurde onder leiding van Frank de Grave,
de vroegere oud-landelijke voorzitter, in 1979. Doch als

zich zulke conflicten aandienen, blijken ze altijd weer

10

oplosbaar, Veel liberalen hebben een natuurlijke hang tot
fair play en zaken doen en wie zich door drammerigheid niet
aan deze impliciete codes houdt, heeft in de JO.V,D. geen
al te grate toekomst Het natuurlijke reinigingsvermogen

-

van de J,O,VD. is groot. En dit gegeven doet ons verzeke

ren, dat de J.OVD. en in het bijzonder de Stad Groninger
afdeling, een goede toekomst tegemoetgaat, waarin de
JOVDers zelf veel zullen leren binnen de eigen orga

-

nisatie, veel plezier aan elkaar zullen beleven en waarin
nog menig JO,VDer zal doorstoten, al of niet gebaseerd
op eigen opgezette lobby (!), tot de bestuurlijke top
in Nederland. Al met al een lonkend perspektief voor die
jongeren, die zich aangesproken voelen vanuit een liberale
geesteshouding. Dat dat zo mag blijven

drs. Jan Evenhuis,
oud»J,O,V,D,lid van
de jubilerende afdeling.

DE KLENOKE: EEN CENTRUM VOOR
VORMNG, TRANNG EN SCHOLiNG

in overleg met u kursuswerk to organiseren,
aangepast van uw wensen en mogelijkheden
Eon kursus duurt meerdere dagen en biedt mensen
de mogelijkheid om, los van hun dagelijkse
beslommeringen, na te denken over hun eigen
woon-, eet- en werksituatie.
Vorming, training en scholing worden
gekombineerd, teneinde mensen te stimuleren om
kreatiet en konstruktiet hun eigen situatie
mede vorm te geven.
Per jaar organiseren wij zon 250 kursussen
voor verschillende soorten groepen.

HET IS OOK MOGELIJK DE KLENCKE
TE HUREN
U beschikt dan over onze akkornmodstie en
verzorging.
Wij zijn gehuisvest in een modern genouw aan de
rand van het dorp Oosterhesseten in Drenthe.
Het gebouw biedt ruimte aan
drie avier groepen tegelijk.
die onafhankelijk van elkaar
kunnen werken.

-

F

Wij hebben voorzieningen
die het verblijf van
gehandicapten mogelijk
maken.

GRAAG GEVEN WIJ U....
nadere inlichtingen. Telefonisch, schriftelijk ot in
eon persoonlijk gesprek.
Ook kunt u een afspraak maken om onze akkommodatie te bekijken en u nader te orienteren,

WITTE ZAND 18

-

-

7861 BJ OOSTERHESSELEN

-

TEL: 05248

1
-

msnappa bodywarmer

et uitritsbare mouw ,

I
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l ange lammy

De bewustwording van de vrijheid. 1)

De mens. Een uniek wezen. dat in staat is in alle redelijk-

heid na te denken over zich zelf en zijn plaats in de wereld
waarin hij leeft. Een wezen dat vrij wil zijn en zich wil
ontplooien op een manier waarbij hij zijn talenten optimaal kan gebruiken. Echter, deze mens zou vaak worden geremd
in die ontplooiing, de maatschappij waarin hij leeft,
hoe primitief dan ook. stelt andere eisen.
Het denken over de mens in de maatschappij staat hier centraal
Dit artikel wil een schets geven van de ontwikkeling van
het denken over de mens en het funktioneren in de maatschappij. De politiek-filosofische stroming het liberalisme

-

liberalisme. vrijheid

-

is de drager van die principes

die de mens in zijn waarde laat. De essentie van het

II

ralisme legt de nadruk op de individuele ontplooiing
en de verdraagzaamheid van de mens in de samenleving.
UI!F4I5PI

Het liberalisme als politiek-filosofische stroming is de
erfgenaam van een rijke en oude traditie. Vrijheid, con»
stitutionalisme en tolerantie zijn begrippen die al in de
Klassieke Oudheid werden geformuleerd. Het voert al te ver
om lang stil te blijven staan bij deze denkbeelden. Bovendien is het feitelijk gezien onjuist om nu al te spreken
over liberalisme. Be term "liberalisme' is pas bruikbaar
voor de periode na 1815, het woord 'liberaal wordt voor
het eerst gebruikt door een Spaanse groepering Liberales»
welke ijvert voor de invoering van de Spaanse versie van
de Franse constitutie van 1791. Toch lijkt het mij zinvol
om in enkele grove lijnen aan te geven wat de invloed is
van de gebeurtenissen in de Antieke Wereld op de
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ontwikkeling van het liberalisme van de zeventiende en na
volgende

-

eeuwen

In de vijfde eeuw v Chr realiseerden de Grieken zich dat
de mens een autonoom wezen is en dat hij in staat is,

met

anderen die gelijke rechten hebben als hij, de maatschappij
destadsstaat te besturen Hier aan ten grondslag
ligt een ontwikkeling die terug te voeren valt op de ex

-

pansie van de Griekse wereld In de achtste eeuw v. Chr,

-

was de gemiddelde Griek" afhankelijk van zijn aristo

cratische heer, de relatie valt te vergelijken met het
feodale stelsel. Door de expansie van de Griekse wereld
werd de economische wurggreep van de aristocraten gebroken
uiteindelijk

en dit leidde

tot het verval van de poli

tieke macht van de aristocraten Na het machteloos wor

-

-

den van de aristocratie gaat de politieke macht over op
het volk. Op voorstel van Perikies worden alle politieke
beslissingen opgedragen aan de boile (raad), de areopagus
wachters der wetten, de feitelijke bestuurders, fungeert
vanaf dat

moment als rechtbank voor de behandeling van

criminele zaken De leiding van de staat wordt opgedragen
aan de voorzitter van de raad. De burger kan participeren

-

b

in het staats estel en hij wordt daartoe ook in staat ge
steld. hij ontvangt daarvoor een daggeld.

In de Renaissance, de vijftiende eeuw na Christus, worden
in Italië de denkbeelden van de Antieke Wereld herontdekt.
In deze periode ontstaat een
andert van viator mundi
de faber mundi

-

nieuw mensbeeld. De mens ver-

de pelgrim naar de hemel

de schepper en heerser in de wereld

in
-

De mens, het individu, wordt losgemaakt var de conceptie
dat de mensafhankelijk is van Gods genade en redding. De
wereld rondom die mens was zo opwindend, dat men niet aan
een andere, betere, wereld hoefde te denken,
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Zowel de Reformatie civ de Contra- Refo rmatie dragen beiden
bij tot de individuelisering ven de eens, De Protestantse
leer verkond i gde dat de mens zonder tussenkomst van anderen
kon communiceren met zijn Schepper, de katholieke leerstellingen ontkennen

dit, De ContraRoformatie benadrukt

(o.a . ) het verantwoordeiijkheidsgevoel dat ieder mens in
zich draat. Hie rmee wordt het ind i vidualisme sterk ge

stimuleerd,de intenties van Calvij n, Luther en Paus Paulus
III ten spijt
II Het Land der Vrijheden.

Hoewel de eerste kiemen van het liberalisme
sieke Oudheid
kunnen we

in de Klas -

en de Renaissance hun voedingsbodem vinden,

de politiek-filosofische grondslag voor het li -

beralisme niet eerder dateren als de zeventiende eeuw,
In Engeland ende Republiek

der Zeven Verenigde Provinciën

ontstond die geesteshouding waarin het liberalisme tot

De Republiek, "land der vrijheden',
heeft in dit opzicht een voorsprong, doch in Engeland
zou het klassieke liberalisme tot bloei komen.
De opkomst van het li b eralisme in Europe is het gevolg
van een viertal ontwikkelingen, De (a) opkomst van het
Calvinisme; (b) het verlangen naar 'vrijheden' (c) de
wantoestanden .bij de boerenbevolking en (d) de industriële
Revolutie. Dit gaat, echter, voor de Republiek niet op.
Het Calvinisme heeft in de Republiek, zeker na de Dortse
Synode 1619-1620, geen invloed op de staatskunde van de
Republiek. Elders in Europa moet de invloed van het Calvinisme gezien worden in het kader van de strijd om gods-

ontwikkeling kon komen,

dienstvrijheid. Hot verlangen naar vrijheden" heeft in de

S

Republiek geen voedingsbodem bet land der vrijheden was
uiterst tolerant ten opzichte van anders denkenden, er is
vrijheid van godsdienst, vrijheid van bedrijf en er is druk

-

-

persvrijheid. ook ontwikkelde zich in de Republiek geen on
tevreden boerenmassa, die zich tot een politieke beweging

kon ontwikkelen. Tenslotte de Industriële Revolutie heeft
laat haar invloed doen gelden, de Republiek en het Konink

-

rijk waren in eerste instantie handelsland, De combinatie
van economische macht en politieke macht binnen enkele
families gebundeld maakt van de Republiek een plutocra—
tisch geregeerd land. De vrijheden worden in de Republiek
gerespecteerd omdat eventuele aantasting van die vrijheden
schadelijke gevolgen voor de handel kunnen opleveren.
Deze tolerantie "tegen wil en dank" wordt wellicht het best
geillustreerd door het feit dat ondanks de vrijheden
het land der vrijheden geen democratische ontwikkeling kent.

III De opkomst van het Liberalisme.

Het klassieke liberalisme komt tot volle bloei na de
Glorious Revolution van 1668 in Engeland, deze revolutie
wordt ook wei aangeduidt als da eerste liberale revolutie.
Dit liberalisme ïs negatief van karakter, de Declaration of

-

Rights heeft tot doel individuen te beschermen tegen de over
heid en dan met name tegen. de willekeur van de Kroon. Op
staatkundig terrain is .de Declaration van eminent belang,
er ontstaat een constitutionele monarchic, de staatsmacht
wordt verdeeld in een wetgevende macht, het Parlement,
en een uitvoerende macht, de Kroon; De 'Declaration"
is theoretisch gefundeerd door de werken van John Locke
(Two treaties on government).
Locke en anderen ontwikkelen in deze tijd een complex van
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principes die samen te vatten zijn onder de noemers:
meningsvrijheid, constitutionalisme en het eigendomsrecht
samenhangend_t"
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werkt dit verder uit.
Adam Smith stelt in zijn boek An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations" dat rijkdom of welstand het gevolg is van het feit dat iedere burger zijn eigen
belang nastreeft. Met andere woorden door het lastreven
van het eigen belang wordt tegelijkertijd het algemeen
belang gediend. De staat moet zich onthouden van het beinvloeden van de natuurlijke orde van de economie, alleen
een vrije economische aktiviteit is de waarborg voor vooruitgang en welstand. Zoveel als maar mogelijk is moet aan het
particulier initiatief' worden overgelaten de rol van de
overheid moet zich beperken tot de bescherming van leven en
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goed, de nachtwakerstaat. Het systeem dat Smith ontwikkelde
mens de mogelijkheid al zijn talenten te gebruiken

1,.;
ten gunste van zichzelf en daardoor diende

hij het algemeen

lisme tussen Glorious Revolution en

Het Engelse
Franse Revolutie
'

is in tegenstelling tot het continentale liberalisme
niet anti-religieus en agressief. Dit verschil is het gevan de

I

•

d van de Franse fil osofen in de acht-

tiende
IV "Het lef van de Fransen".

Het geestelijk klimaat van de zeventiende eeuw kent een
hang naar oord en stabiliteit. De achttiende eeuw laat ons
een grote verandering zien, de eeuw kenmerkt zich door de
hang naar dynamiek en verandering. Het religieuse aspekt
van het koningschap wordt ondergraven en hiervoor in de
plaats komt de loyaliteit aan het vaderland, de politieke
gemeenschap van alle burgers. Het geloof in de toekomst
kenmerkt de opkomende burgerij.
Onder invloed van het Engelse staatkundige voorbeeld stelt
Montesquieu dat het absolutisme van het Ancien Regieme
doelmatig vernietigd kan worden door de staatsmacht te
verdelen in een executieve, legislatieve en een juridische
sfeer welke onafhankelijk van beide andere sferen funktioneert. In zijn "De Peprit des lois" (1748) werkt hij de
leer van de Tries Politica uit, De achterliggende gedachte
daarbij is dat de vrijheid van het individu alleen mogelijk
is in een staatsvorm waarin de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht elkaar in evenwicht
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houden,
J.J. Rousseau gaat in zijn

Contract Social" (1762) verder

dan Montesquieu. Hij verkondigt de leer vande volkssoevereiniteit, de gehele politieke macht berust bij -het volk.
Politieke beslissingen worden- volgens het meerderheidsbeginsel genomen, de koning regeert bij de gratievan het
volk. Tot zover is dit in overeenstemming met de ontwik keling in Engeland, echter Rousseau gaat een stap verder,
waardoor het aggressieve element in de theorie ingevoerd
wordt. Hij stelt het algemeen belang

volonté generale

voorop. Zij die zich daarmee niet kunnen - vereenzelvigen
moeten gLdwpngen worden zich neer -te leggen bij het algemeen
belang. Vrijheid existeert slechts in gelijkheid, het indi vidu moet zich onderwerpen aan de algemene wil.
Met de bestorming - van de Bastille (14 juli 1789)-- begint
onze revolutie, de kreet Liberté, Fraternité-en Egalité
- weerklonk in de straten van Parijs. De ironie van de Franse
Revolutie ligt in het feit dat de koning afgezet werd en het
revolutionaire -elan eindigde met de verbanning van de keizer
(Napoleon) naar Elba. Doch de politieke revolutie heeft verstrekkende gevolgen. Het absolutisme wordt gebroken, de
feodale standenstaat wordt vooralsnog vervangen door een democratische klassenstaat, welke uiteindelijk cumuleert
in de democratie die wij heden ten dage kennen. Het continentale liberalisme zou in de wereld meer invloed verwerven -dan zijn Angelsaksische tegenhanger. Echter, in
Europa zou het liberalisme als politieke stroming zich
niet tot een krachtige beweging ontwikkelen, Iedere Europese natie ontwikkelt zijn eigen typische vorm van liberalisme. Dit betekent - echter niet dat het liberalisme geen
- invloed in de negentiende eeuw heeft, in tegendeel. Maar
tiet liberalisme wordt na 1815 geconfronteerd met een snel
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wordt gekozen op basis van het census kiesrecht.
Henri Benjamin Constance de Rebecque heeft in de periode
na 1815 grote invloed op het continentale liberalisme,
dit gaat zover dat deze Fransman wel aangeduid wordt als
de Vader van het continentale liberalisme. Centraal
staat bij hem do hang naar persoonlijke vrijheid, hoewel
voorstander van de volkssoevereiniteit is hij er niet van
overtuigd dat de vrijheid zal toenemen, integendeel

,

de

kans dat de onvrijheid zal toenemen wordt daardoor vergroot.
Eveneens centraal staat bij Constance de afkeer van- despotisme en het totalitaire systeem, hij is voorstander van
de liberale onthoudingsstaat.
Constance is beinvloed door de Romantiek, deze cultuurbe weging beinvloedt alle aspekten van het leven. Men denkt
in organische termen en verfoeit de mechanische wereldbeschouwing. Met de achterliggende gedachten van de natuurlijke orde ziet men een harmonische verbinding tussen deel
delen

geheel. Politiek vertaald komt Constance tot

de stellingname dat het lokaal bestuur zelfstandig moet zijn.
Curieus in een land met een lange centralistische traditie,
maar ook voor liberalen, die over het algemeen een effi ciënte centrale staat voorstaan. De burgerij is volgens
Constance de essentie van de natie, politiek vertaaldvolgt
hieruit dat Constance voorstander is van het censuskiesrecht. Men moet dit beschouwen als eenprivilege, immers
de burgerij voldoet aan de criteria -welke -gesteld worden
voor het censuskiesrecht

-

vertegenwoordigd de gehele

bevolking in de - lokale sfeer en dus ook - in het geheel.
Constance wordt beangstigd -door de gedachtedat de massa
aan de macht komt en- dat de massa hetzij de maatschappij
-vernietigt, hetzij marionet wordt van de regering Benjamin
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Constance is een voorstander van ministriële verantwoordelijkheid, constitutionele monarchic en een politieke
vertegenwoordiging door middel van een partijenstelsel.
Dit laatste is opmerkelijk, want een brede (liberale)
kring bestaat hiervoor de ongegronde angst. Anderzijds
zien we een conservatieve houding. Hij bepleit lokaal
zelfbestuur en dit grijpt terug op de staatkundige orde
van het Ancien Regieme, het gevolg van de invloed van
de Romantiek. Deze organologische optiek is het eerste
signaal van het liberaal-conservatisme. Na het succes
van het liberalisme als emancipatorische beweging gaan de
liberalen zich binden aan het bestaande en gaan zich mee
identificeren, men wordt conservatief.

De ontwikkelingen tussen 1815 en 1848 zijn niet eenvoudig
samen te vatten. De politieke krachten die als gevolg van
de Franse Revolutie en Industriële Revolutie vrij kwamen
waren de oorzaak van het feit dat Westeuropese moat-'
schappij zeer labial was. Het gevolg hiervan was de
revolutie van 1848, een revolutie die in de kiem smoorde.
Slechts enkele landen, waaronder Nederland, kregen een
betere grondwet. Het zijn de onbedoelde effekten van deze
revolutie die het beeld van de tweede helft van de
negentiende eeuw zouden gaan bepalen. Een van de (mogelijke)
gevolgen is dat de democratische ontwikkeling hier door
vertraagd werd. In de tweede helft van de negentiende eeuw
komt het socialisme op als nieuwe emancipatiebeweging.
Het liberalisme had geen rekening gehouden met de gevolgen van de verstedelijking en de industrialisatie, het
socialisme baseert zich daar wel op. Om de idealen van 1789
te verwezenlijken was volgens het socialisme het noodzakelijk alle particuliere eigendommen jp te heffen,
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De gemeenschap van produktiemiddel en vormt de voorwaarde
om een vrije en gelijke samenleving te verwezenlijken,
eens het credo van de liberalen. De verhouding liberalismesocialisme is te vergelijken met die ouder-kind; een gemeenschappelijke erfenis, een ideaal, maar ook tegenstellingen
die frontaal met elkaar botsen. Het socialisme werd de
emancipatiebeweging van de 'vierde stand', de burgerij
de derde stand werd haar tegenstander.
Na 1850 kent de wereldeconomie een sterke opbloei, de
combinatie van techniek en wetenschap, verbeterende
communicatiemiddelen en toenemende kapitaaisinvesteringen
veranderen de economische strukt-uur. Het gevolg is dat de
levensstandaard verbetert. Er ontstaan nieuwe beroepen
en de sociale struktuur verandert drastisch. We zien in
deze periode een toenemende vervlechting van de staat en
economie. Economische problemen worden inzet van de politiek. Maar ook sociale problemen worden inzet voor de politiek, als gevolg van de liberale economie ontstaan bij
de vierde stand misstanden. Kinderarbeid, onzekere arbeidsplaatsen door het ontbreken van rechten, verplichte
winkelnering zijn voorbeelden daarvan.
Mede door de toenemende invloed van de massacommunicatiemiddelen neemt het sociale bewustzijn toe, ook bij liberalen. In Nederland was het de Groningse liberaal
S. van Houten die de eerste sociale wet bewerkstelligde,
het beroemde Kinderwetje.
De burgerij begon zich geleidelijk aan te distanti ë ren
van de emancipatiebeweging van weleer, dij was het gevolg
van de angst voor de invloed van de uitbreiding van het
kiesrecht. Democratie werd gezien als het voorportaal
van de socialistische heilstaat. De liberalen brokkelden
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uiteen in conservatieve, progressieve (in Nederland De
Vrijinnig Democratische Bond) en democratische groepen.
De conservatieve liberalen na 1870 wilden een sterke staat
waarin de liberale gegoede burgerij tesamen met de conservatieve bovenlaag de macht in handen zou hebben. Maar
noch liberalen, noch de conservatieven en noch de socialisten zouden hun ideaal kunnen verwezenlijken, terwijl
het staatsapparaat telkens in omvang toenam en aan geen
enkel ideaal kon beantwoorden.

VI Na de winter komt de lente.

Aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van deze
eeuw werden de politiek en traditie van het klassieke liberalisme bijgesteld. De heroriëntatie van het liberalisme
volgde uit de behoefte om tegemoet te komen aan de
kritiek van socialistische en christelijke politieke
filosofie. Het moderne liberalisme zal door de progressieve liberalen aangehouden worden. Ten grondslag aan deze
heroriëntatie van het liberalisme ligt de erkenning
van het feit dat de maatschappij zoals deze door de
klassiek liberalen gepropageert werd, vrijheidsbelemmeringen in zich draagt. De mens kan zijn vrijheid alleen
ervaren door deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Deze participatie is alleen dan mogelijk als de overheid
de voorwaarden creërt, zoals scholing, het zorgdragen voor
gelijke kansen enz.. Deze door de modern liberale begeerde
beginselen van ontwikkeling droegen bij aan de politieke
bewustwording van de massa en dit resulteerde in de politieke emancipatie van de vierde stand en uiteindelijk de
invoering van het algemeen kiesrecht.
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Het modern liberalisme zoals dat aan het eind van de negentiende eeuw geformuleerd werd, verkondigde een vergroting
van de invloed van de staat. Het moderne liberalisme
ziet de mens niet alleen als een individu in de maatschappij en als een persoon die behoefte heeft zich te
ontplooien. De staat is verplicht hulp te bieden aan achtergestelde mensen of groepen in de samenleving. De acceptatie
van een vergroting van de invloed van de staat op het
maatschappelijk leven wil niet zeggen dat het liberalisme
niet langer meer liberaal is. miners, vrijheid en gelijkheid blijken niet alleen in de liberaal-democratische
staat behouden, maar zijn zelf beter gegarandeerd. De
middelen zijn veranderd, de liberale gedachte blijft het
zelfde.
Het liberalisme als politieke stroming verloor aan het eind
van de negentiende eeuw haar invloed, als belangrijke
oorzaken kunnen we hier noemen de invloed van de Great
Depression van 1873-1893, met als gevolg het loslaten van

de vrijhandelseconomie en het Modern Imperialism, de
verbrokkeling van de liberale beweging en onder invloed
van het sociaal-Darwinisme en de denkbeelden van onder
andere Nietsche een nieuw mensbeeld.
Na de Eerste Wereldoorlog was de rol van het liberalisme
nagenoeg uitgespeeld. Pas toen duidelijk werd dat de totalitaire staat, zoals deze tijdens het Interbellum op-

kwam, de geestelijke vrijheid van de burger aan de laars
lapte zien we weer een opkomst van het liberalisme.
De kern van dit herleefde liberalisme was meer een intellectuele dan een politieke stroming. Dit liberalisme is
de nauwe wisselwerking tussen economie en politiek bewuster. Niet alleen door te stellen dat de vrijheid zonder
vrije economie niet mogelijk is, maar stelt dat voor een
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een goed funktioneren van de vraag en aanbod economie er
eisen gesteld moeten worden aan het rechtssysteem. We
kunnen stellen dat dit een hernieuwd beleven is van het
aloude rechtsstaat-ideaal

,

hierbij geldt het principe dat

de staat gebonden is aan wetten. Let wel

,

dit zijn ideeën

die opkomen in Hitler-Duitsland.

Na de Tweede Wereldoorlog, die gevoerd werd om de wereld
te bevrijden van de totalitaire regimes, ontstond in,
het. kader van de Oost-West vijandschap de Koude Oorlog.
De democratische wereld voelde zich bedreigd door het
communisme en reageerde daarop (Truman-doctrine).
Deze reaktie beschermt op korte termijn gezien de vrijheid doch op langere termijn vormt deze reaktie een bedreiging van binnen uit voor de vrijheid. De bedreiding van
buiten af vraagt een collectieve inspanning, met name op
het gebied van de defensieuitgave. Naarmate het verzet daar
tegen toe zal nemen, zal een overheid die zich wenst te
beschermen zich moeten wapenen tegen dat verzet. Zal
dit het gevolg hebben dat de vrijheid van de burger ingeperkt zal worden? Loopt het liberalisme dan niet het gevaar
in deze situatie, dat het vergeten wordt als onvermijdelijk
gevolg de vrijheid te beschermen tegen aggressie van
buiten af.

Heeft het liberalisme toekomst? Ja, wellicht meer dan ooit.
In onze maatschappij zien we een aantal ontwikkelingen
waarop het liberalisme antwoord heeft. De tijd van
"Big Brother is watching you" is niet aleen qua tijdsaanduiding nabij, de komst van het informatietijdperk
wordt door velen als bedreigend ervaren. De massaliteit
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van alledaagse leven en een alles omvattend staatsapparaat
lijkt het individualisme te stimuleren (neo-liberalisme).
Het 'liberalisme, gezien in een historisch perspektief is een
complex stelsel van ideeën, waarin de mens
de persoon

het individu,

centraal staat. De mens is Vrij 1fl zijn handelen

zolang hij de vrijheid van handelen van derden niet aantast.
Het liberalisme als het primaat van het individu kan als
geen enkele andere geestelijke stroming garanderen dat de
mens zich kan blijven ontplooien in zijn eigen voordeel
en in het voordeel van de wereld rondom hem. De kracht
van het liberalisme ligt in de simpele erkenning van het
principe dat de mens uniek is en blijft.

1) Het navolgende artikel is een weerslag van de :litera
tuur over het liberalisme die ik, tijdens mijn studie,
gelezen heb. Het ontbreken van een notenapparaat is
een bewuste keus mijner zijds geweest, gelet op de
doelgroep, voornamelijk niet-historici, leek het mij
wenselijk een artikel te schrijven met een encyclopedisch karakter. Om aan 'het bezwaar van het ontbreken
van een notenapparaat enigszins tegemoet te komen
volgteen literatuurlijst:
R.R. Palmer & J. Colton, A history of the modern

-

world
-

Inernational Encyclopedia of the Social Sciences

-

Handwrterbuch der Socialwissenschaft

-.

David Harris, European Liberalism in the Nineteenth
Century, in: The American Historical
Review, april 1955

-

Guido de Ruggiero, The history of European Liberalism

-

K.E. van der Mandele, Het liberalisme in Nederland
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-

E.H.Kossmann, De lage landen 1780-1940

-

Syllabus en college van Prof. Dr. J.C. Boogman,
m.n. het gedeelte over Benjamin Constance

-

Syllabus en college van Prof, Dr. H. von der Dunk
M. Wessels, De liberalen, hoofdstuk I (IS no.39)

Kees Fluyt

5

Interviewing the Duke.

Op een vrijdagmiddag trekken we, gewapend met notitieboek
en camera, naar Duke E.P. Dominicus van den Bussche. Let
op de juiste spelling!
Voorinformatie: Duke, oud afdelingsbestuurder, aan het
eind van de jaren '60, begin jaren '70. Thans wiskundeleraar te Veendam.

Openingsvraag:
Hoe is het allemaal begonnen voor U?
wordt beantwoord met een kopje thee en een koekje. Niet
voor de gastheer, die moet spreken:
Antwoord:
In 1966 werd Ik lid van de afdeling. Een jaargenoot maakte me attent op de J.0.V.D., en na wat aandringen ben ik
lid geworden. De eerste jaren absoluut niet aktief. Dat
kwam pas in '69. Het toenmalige bestuur wilde de afdeling
opheffen wegens minimale belangstelling. Het hoofdbestuur,
met name de vice-voorzitter - van de organisatie, Jan Weggemans, was het daar helemaal niet mee eens. Op de bewuste
vergadering, die de laatste zou moeten zijn volgens het
oude bestuur, zette Weggemans die club af, en zocht
nieuwe mensen voor het bestuur. Met een paaranderen ben
ik erop die manier ingerold, -terwijl Weggemans als coördinator aanbleef.
Vraag:
Hoe vlotte dat met de her-opbouw van de afdeling?
Antwoord:
Nou, her-opbouw is wel een groot woord. Het was niet zo
dat we plotseling- 200 leden hadden. Helder voor de geest
staat me een -avond - over Zuid-Afrika, met als sprekers

- Van -Dijk en Wieringa, allebei Tweede- kamerlid - in -die dagen.
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In

totaal

waren er 10 aanwezigen. We konden de sprekers

maar één plezier doen: vroeg ophouden zodat ze eens een
avond vroeg thuis waren. Tien man! En dat terwijl het
Zuid-Afrika-probleem ook toen al een heet hangijzer was.
Maar ja, de hele J.0.V.D. zat toen wat moeilijk. Er was
wel aandacht voor de politiek, maar veel minder Voor de
organisatorische kant van de vereniging. We hadden landelijk iets van 1000 leden op papier staan, maar nog niet
de helft daarvan was betalend. Dus een gebrek ook aan
financiële middelen. Gelukkig kwam er vanaf 1972 weer een
kleine opbloei in het Distrikt Noord. Zij organiseerde
bijvoorbeeld de inside-information avonden. Rieks Wibbens
en later Jan Evenhuis hadden het daar vaak druk mee.
Op zulk soort avonden kreeg je een politiek kijkje
achter de schermen. Of dat nu werkelijk achter de schermen
kijken was kun je je afvragen, maar wij vonden het interessant. We hebben Drees, de Jong, Koekoek enBrinkhorst op
zulke avonden gehad.
Vraag:
En feesten?
Antwoord:
Niet te vergeten zeg! Het Distrikt Noord orcaniseerderegelmatig grote feesten in de Sprookjeshof in Zuidlaren.
Daar was de J.0.V.D. bekend om: grote feesten. Veel mensen
kwamen op het idee om lid te worden omdat de J.O.V.D. zo
gezellig was, en niet in de eerste plaats voor de politieke informatie.

We pakken het afdelingsblad erbij. Ziet er goed uit, een
gedrukt blaadje met veel advertenties, maar ook goed verzorgde artikelen. Nog maar een kop verse thee. Duke een
slokje, en het woord hernemend:
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Ja, het afdelingsblad. Even zoeken naar het eerste nummer.
Gedateerd: september 1966. Eerste jaargang nummer 1.
Niet helemaal juist want er was al eerder eer, afdelingsblad geweest aan het einde van de jaren '50, maar dat
was alweer ter ziele en vergeten. Ernst Cazemier was onze
acquisiteur. Die heeft een hotp advertenties voor ons
binnengehaald. Hij schroomde overigens niet een hoger oplagecijfer te noemen dan werkelijk van de pers afrolde.
Maar het werkte! Toen hij vertrok kregen we dus al gauw
problemen met -het uitbrengen van het blaadje.
In een van de blaadjes lezen we een levensbeschrijving
van Duke. Toevoeging van de :redacteur Martinus van Hoorn:
"Duke is een toegepaste muis.." Dat-vraagt om een kleine
toelichting:
Typisch Martinus, die had wel vaker van de speelse opmerkingen er tussen door.- Dat toegepaste sloeg op mijn
studie, wiskunde. ik deed toegepaste wiskunde, hij zuivere wiskunde,
Vraag:
Even wat anders. We kennen in de J.0.V.D. nu, een wat meer
linkse en een wat meer rechtse stroming. Was dat in -1970
al zo?

-

Antwoord:

Ja, Zeist was -toen zo'n- rechtse boel en Amste rdam een
linkse. Groningen zat in het midden. De diskussie-over
links en rechtsbinnen de vereniging werd we in het
-hoofdbestuur gevoerd, maar niet in de afdeling.
Een van de mannen die we in het- hoofdbestuu' wat gevaarlijk vonden, -was Ed Nijpels, die toen net begon in Bergen
op Zoom. Die hebben wewat proberente remmen 1n zijn
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activiteit... Nijpels was een beetje koopman in politiek
met dien verstande dat hij maar één soort politiek verkocht.
Vraag:
Lag er aan het einde van de jaren '60 Ook niet een voorstel om te gaan samenwerken met D'66, in plaats van de
V.V.D.?
Antwoord:
Ja, nou je het zegt, zoiets herinner ik me vaag. Naar hoe
dat nou precies in elkaar stak

....

ik weet het niet meer.

Vraag:
Over Uw periode in het hoofdbestuur hadden we het net al
even. U heeft daar ruim twee jaar in gezeten. Hoe draaide
dat hoofdbestuur toen, en wat was Uw taak in het HB?
Antwoord:
Ik ben erin gekomen aisle hoofdbestuurder; als algemeen
bestuurslid zeg maar. Dat was in- juni '71, in dat najaar
ben ik toen penningmeester geworden. Dat heb ik gedaan
tot ik er in november '73 uit ging. Het was een zekere
gewoonte dat de afdeling Groningen penningmeesters voor
het hoofdbestuur leverde. Ik zat er gelijktijdig in met
afdelingsgenoot André Hiemstra. We hadden in die tijd
twee congressen per jaar. Op een congres werd in ieder
geval een resolutie besproken. ik geloof dat het hoofdbestuur die toen zelf opstelde. We zijn to?n bezig geweest
met milieubeheer, Zuid-Afrika enz. Ik deed daar graag aan
mee: als penningmeester niet alleen de financiën regelen,
maar ook wat politiek werk doen, lag me wel. Naast de resoluties gaf het hoofdbestuur vaak verklaringen uit.
Daar werden de leden meestal niet over gehoord. Dat kon
nauwelijks, want het was vaak inspringen op aktualiteit.
Wel werden die verklaringen soms doorgesproken met de ver-

6i
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enigingsraad. Die bestond toen nog uit alle voorzitters
en sekretarissen van de afdelingen.
Het hoofdbestuur heeft eens eenreglement opgesteld
voor het uitgeven van politieke verklaringen door de afdelingen. De afdeling Zuidlaren was de direkte aanleiding
daartoe; die gaven heel veel persverklaringen uit, ook
over de landelijke politiek.
Vraag:
Terug naar de afdeling Groningen. Hoe was het met het
ledenbestand? Waren er veel scholieren, studenten of
werkende jongeren?
Antwoord:
Toen ik me terugtrok uit dé afdeling, omdat Ik in het hoofdbestuur had plaatsgenomen, hadden we plus minus 50 leden.
De meeste leden waren student, en vaak ook lid van Vindicat atqué Polit. We hadden al wel bedacht dat we wat meer
aan het benaderen van scholieren moesten doen, maar daadwerkelijk hebben we daar niet iets aan gedaan. De leeftijd
van de hele vereniging lag trouwens iets hoger; een afdeling Hoogeveen was daar een uitzondering op. Een heel
jonge afdeling, noodzakelijkerwijs met een groot verloop
van leden. Die mensen gingen na de middelbare school
vaak werken of studeren en trokken weg.
Rond 1974 zijn we eens benaderd om mee te helpen aan de
oprichting van een liberale studentenvereniging. Als
J.O.V.D. wilden we daar niet aan meewerken vanwege de
concurrentie.
Vraag:
Wat deden jullie aan ledenwerving?
Antwoord:
Eigenlijk alleen maar mondelinge reclame, vriendjes uitnodigen voor sprekersavonden. Via via.
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De betrokkenheid van de leden moest voornamelijk van de
leden zèlf komen. Er zat een kloof tussen bestuur en afdeling. Dat kwam voor een gedeelte omdat het bestuur
wel meer aan politiek Wilde doen, en de leden graag de gezelligheid wilden benadrukken. De actieve ledenwerving
is bij mijn weten begonnen bij Lidy Doets, Die ging wel
eens bij mensen langs om ze op te porren voor een bepaalde
sprekersavond, of stopte wat informatie bij iemand in de
bus als ze wist dat diegene daar belangstelling voor had.
Vraag:
De huidigeJ.O.V,D. afdelingen Groningen onderhoudt
contacten met de V.V.D., de V.V.D.-jongerencontacten
en de andere politieke jongerenorganisaties, via het provinciaal politiek jongerencontact. Welke contacten
herkent U hiervan?
Antwoord:
Nou eigenlijk allemaal wel. Elke dinsdag hadden we een
politiek café, waar alle politieke gezindten vertegenwoordigd waren. Dat werd gehouden in Quasimodo aan het Kattendiep. Daarnaast hadden we de liberale sociëteit, met V.V.D.
en J.O.V.D.. Vaak kwam er dan een spreker; net zag ik een
kaartje met een uitnodiging voor de sociëteitsavond met
Geertsema. Een jongerencontact binnen de V.V.D. kenden we
alleen van naam. De V.V.D. zat het toen al hoog dat ze
geen greep hadden op de JO.V.D.. Maar meer dan een
idee was het toen nog niet. Het hoofdbestuur van de J.D.V.D.
sprak toen wel met de V.V.D.- en D'66-hoofdbestuur, en we
hebben zelfs besloten om de programma's te vergelijken,
en de kamermoties te toetsen aan de programma ' s. Een teleurstellende klus was dat: heel veel zaken die in moties aan
de orde komen, worden namelijk niet genoemd in het programria.
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Vraag:
Tot slot wilden we het nog even hebben over de nevenaktiviteiten van J.O.V.D.-ers, die vaak door het J.M.D.werk op je af komen, Daaraan gekoppeld: ziet U voordelen

van Uw inspanningen in de J.O.V.D.; voor Uzelf?
Alvorens deze vraag wordt beantwoord moeten er eerst wat
plaatjes worden geschoten. Tegen een licht interieur,
met daarachter een dalende septemberzon, schiet onze charmante fotografe een aantal foto's. bewonder ze! Ze zijn
met de nodige inspanning en- nauwgezetheid gemaakt.

Antwoord:
Tja, voordelen van je J.O.V.D.-bezigheden... Materieel
gezien uiteraard niet, maar voor je omgang met mensen

- is het zeker heel goed, je leert je beter bewegen-. Vooral
als je alleen de Vindicat-sfeer gewend bent. Het corps
was toen net gemengd, maar de sfeer in de J.O.V.D. was
toch anders. En dan het rollen van-het-een-in-het-ander.
Ik heb inderdaad nog verschillende baantjes gehad na het
-J,-O.-V.D. afdelings- en hoofdbestuur. in de V.V.D.-afdeling
Den Briel heb Ik een tijdje als voorzitter gefunktioneerd,
•en toen ik in 1976 weer terug in Groningen kwam, heb ik
hier in het -V.V.D.-afdelingsbestuur gezeten. Omdat ik
assistent van de fraktie werd, ben - Ik uit het bestuur gegaan.
Dat fraktie-assistentschap was geen groot succes. ik werkte
al als leraar in Veendam, en -dat was vrijwel altijd op
tijden dat ik in feite ook beschikbaar -moest zijn -voor

-de fraktie. Daar ben ik in '79 -uitgestapt, en als enig
-overgehouden baantje heb ik het -bestuur van het 31ens-tver-

-lenend OrgaanGroningen.

-

7-2

De laatste woorden uitgesproken hebbend grijpt onze gastheer naar een volgende kop thee. Uw interviewers laten

ver-

moeid pen en notitieblok vallen. Maar het staat erop.
We zijn tot de conclusie gekomen dat de J.O.V.D. wat groter
is geworden, maar als club nauwelijks is veranderd. Maar
om tot deze slotsom te komen, hadden we wél een interview
met Duke Dominicus van den Bussche nodig.
Duke, heb dank.
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la het interview nemen we een stapel afdelingsblaadjes
mee naar huis. Om door te bladeren, maar ook om uit te
citeren:
december 1966, Van de hand redacteur Barnauw:
'Lieve lezer, met enige schroom durf ik dit nog te schrijven
Want als ik de J.O.V,D, niet zo'n gezellige troep vond,
had Ik als lid bedankt Nog nooit heb Ik zo'n grenzeloze,
idiote motie gezien:
punt 4 De ontwikkelingshulp moet effektief uitgebreid worden,
o.a. door het verlenen van hulpbij geboorteregelingsprojekten.
Nu is de J.,O,V.D. in wezen een studie-organisatie. Zou men
dan bij de problematiek der ontwikkelingshulp, als het om
effektiviteit gaat, niet eerst beginnen met het financieel
beleid vaste vorm te geven, zoals 'Tien over rood' doet?

- Een punt alsdit is als onderdeel van de motie over ontwikkelingshulp aardig, maar waanzinnig...'
Over de- eventuele opheffingsvergadering in 1969, M.C. van
Hoorn: 'Op de avond van de vergadering werd een nerveuze
Potjer bijgestaan door Schrale, die wenog niet vaak op
een J.O.V.D.-bijeenkomst hadden gezien, maar die wel lid
bleek te zijn. Schrale timmerde erop, dat het ging om
een voorstel en niet om een bes-luit. Nou, dat moest er nog
bijkomen ook! Vooral zijn woorden brachten het Nieuwsblad
-van het Noorden -tot- een -kwalijk commentaartje, en dat
bracht Driemasterredacteur Jan-Lambers tot een ingezonden
stuk: het plan was ontstaan omdat de rechtse afdeling
Groningen op de landelijke congressen nooit een voet aan
-de grond kreeg, het waseen kwestie van frustratie.
Moet Lambers nodig zeggen, als hij -beter uit zijn ogen
-had gekeken, had hij geweten dat vier van de vijf plannenmakers nooit een landelijk congres bijwoonden. Aan
het eind van de bewuste vergadering bedankten de -vijf
als lid, het moet misschien dramatisch lijken maar dat was
het niet.

74

Potjer stapte met de lijst rond om mensen mee te krijgen
en Schrale kwam ons nog lubben voor de V.V.D.. Het leek
wel een complot. Dit heeft de V.V.D. waarlijk niet verdiend,
en de J.O.V.D. ook niet!

In 1967 wordt de diskusSie over contacten met D'66
gevoerd. Twee stukjes uit de periodieken van december
1967 en zomer 1969. 'De J.O.V.D, heeft zich tot nu toe
altijd zeer liberaal opgesteld. En vanuit dit
-gezichtspunt is zij gekomen tot een zich opstellenachter
-de 'V.-V.D.. Komt er een partij die ideeën verkondigt die
op een ander plan staan, dan kan de J.O.V.D. zich ook
daarachter stellen, edoch als deze partij zich verlaagt
tot het niveau van het normale politieke spel dan moetde
J.O.V.D, weer een keuze maken die quabeginselen duidelijk in het nadeel van D'66 uitvalt. Het is dan -Ook
heel normaal dat wij binnenkort -zullen weigeren de
kaderscholing te betalen voor toekomstige D'66-ers.
Wij hopen D'66, dat U iets meervan -politiek fatsoen
zult begrijpen dan de heer R. Marcusse!'
En -het --tweede: !Ter adstruktie vermel-der wij de tekst van
een tweetal moties, die Cremer verdedigde- op het eerstvolgende J.O.V.D.-congres -na de troubles in het nationaal
jongerenparlement.'

2. De J.O.V.D. is vanmening dat -het in de huidige situatie
wenselijk is- tot een duidelijke uitspraak te komen aangaande de politieke positiebepaling van de J.O.V.D. en
-dringt er bij het hoofdbestuur op aan stappente ondernemen, -die op korte termijn -zullen leiden --tot een duidelijk politiek standpunt. Tijdens het -congres voegde
Cremer aan de laatste motie nog toe: 'te meten een
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Ls o,a, actief in &e veredeling van landbouwgewassen
als tarwe, gerst, haver, vezelvlas en erase
Daartoe beschikken wij over een veredelingsatation
van ruim 100 ha in Oostelijk Flevoland
Onze rassen worden verhandeld in Nederland, terwijl
in sterk toenemende mate onze kwekprodukten in
vrijwel geheel West Europa hun weg vinden
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brengen wii tevens
een collectie heren- en
jeugdrnode: zoals colberts,
pantalons. overhemden (Ledub,
Kenmore etc-.) truieni(Coxmoore,
(Schiesser), sokken (DD)etc.
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Infog feliciteert de JOVD afdeling Groningen
met het 7

de lustrum.

Infog het adviesburo dat U niet links
kunt laten liggen.
Infog is gespecialiseerd in bemiddeling
voor 44n- en tweepersoons huishoudens.

adviesburo onroerend goed
414212/410068
tel: 050

Van Liberaal tot Socialist.

Voor een interview met de beer H.J. Roethof zijn we naar
Utrecht gegaan, De heer Roethof was meer bedreven vragenstellers gewend want het speciaal voor dit doel aangeschafte cassette-apparaat mocht niet worden gebruikt.
We hebben dus alles met echt ambachtelijk handwerk moeten doen. De heer Roethof is geboren in 1921. Na de gebruikelijke vormen van onderwijs is hij rechten gaan studeren in Utrecht. In 1945 is hij met zijn bul inmiddels
op zak richting Indonesië vertrokken en is daar ambtenaar
voorlichting geweest. Mede door de daar opgedane ervaringen
is de heer Roethof op een volkenrechtelijk onderzoek in
1951 gepromoveerd. Pas daarna is hij voorzitter geworden
van de J.O,V.D.. Tot 1955 heeft hij dit volgehouden.
Daarvoor werd vanaf 1939 het afdelingssekretariaat van de
vrijzinnig democratische jongeren te Utrecht door hem gerund. Het lidmaatschap van deze na de oorlog ir de P.v.d.A,
opgegane organisatie werd na terugkomst in Nederland ingeruild voor dat van de V.V.D, dat in 1963 were verwisseld
voor het lidmaatschap van de P.v.d.A.. De heer Roethof
is een aktieve 'baas', vandaar dat niet alleakti-viteiten
en lidmaatschappen opgesomd kunnen worden. Daarorn fl het
kort enkele funkties:
-

parlementair redakteur voor N.R.C.;

-

ambtenaar Buitenlandse Zaken, ontwikkelingssamenwerking;

-

Tweede Kamer lid voor de P.v.dJL;

-

voorzitter N.C.O. ;

--

voorzitter Omroepraad;

--

voorzitter adviescommissie kleine criminaflteIit;

-lid partijbestuur van de P.v.d.A,.
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De eerste vraag die veel las maakte, en ons direkt lamme
handen bezorgde, was waarom de heer Roethof lid van de
J.O.V,D. is geworden.
Antwoord:
Tja, ik was voor mijn hoofdbestuurstijd eigenlijk helemaal
niet aktief in de J.O.V,D,, ik was zelfs geen lid. Vanuit
de J.O.V.D. ben Ik toen benaderd om voorzitter te worden,
Ik was toen wel V.V.D.-lid. ik had zelf -in Indonesië
gezeten en met name de ten aanzien van dat land voorgestane
politiek van de net nieuwe P.v.d.A, sprak mij niet aan,
integendeel zelfs. Hoewel ik nogal wat bedenkingen had
tegen de sociaal-economische Paragraaf van de V,V.D., ben
ik toch lid geworden van die partij.
DeJ,O.V.D. vroeg mij te helpen de V.V.D. wat "om te -buigen"
daarom heb ik het voorzitterschap aanvaard.
Vraag:
Is voor U het verschil tussen-P.v.d.A. enV,V.D. zo
klein?
Antwoord:
Nee, hoewel zowel de liberale, zaak als -de socialistische
steunen op de uitgangspunten van de Franse Revolutie;
vrijheid, - gelijkheid en broederschap, blijkt -het- toch
steeds weer dat vanuit hetzelfde -uitgangspunt -men -tot
verschillende -opvattingen- komt. Vandaar ook dat Ik

tenslotte toch in '63 naar de P.v.d.A. ben overgegaan,
-toen Ik moest blijven constateren dat men in de V.V.D.
wel - van gelijkwaardigheid spreekt en van gelijke rechten
-maar het economische machtsverschillaat voor wat het
is.

- Vraag:

-

Wat -heeft Ugedaan om de V.V.D.om te buigen?
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Antwoord:
In de loop der tijdenzijn er verschillende dingen geprobeerd. Allereerst heeft de J.O.V.D., d.w.z. het
hoofdbestuur in 1953 een brief aan de V.V.D. geschreven
vergezeld van verscheidene "working papers" op basis
waarvan een diskussie werd aangegaan. Onze bedoeling was
de V.V.D. een socialer gezicht te geven. Interessant was
dat wij ook, zeer tegen de zin van Oud, pleitten voor
de oprichting van bezinningsgroepen o.a, om een "doorbraak" in het Zuiden te bewerkstelligen. Paar aanleiding
van deze brief heeft een J.O.V.D.-hoofdbestuursvertegenwoordiging enkele gesprekken gehad met het V.V.D.-hoofdbestuur. Er kwam weinig uit. In 1956 hebben een aantal
oud-J,O.V,D,-ers, waaronder Kuub Jacobse, Lucas Oosterveld, Edgar Nordlohne en Ik een begin gemaakt met de uitgave van het blad "Liberaal Reveil". In dit blad werden
voor VV.D.-begrippen vooruitstrevende ideeën geëtaleerd. In 1961 is er vanuit de redactie van "Liberaal
Reveil" het Liberaal Democratisch Centrum opgericht.
Het doel hiervan was wederom om het V.V.D.-beleid om
te buigen of indien dit niet mogelijk bleek, te komen
tot een nieuwe links-liberale partij. Het Liberaal
Democratisch Centrum koos toendertijd dan ook nadrukkelijk voor de lijn van Korthals in plaats van de lijn
van Toxopeus. Het gebrek aan resultaten leidde ertoe
dat ik toen naar de P.v.d.A. ben overgestapt. Vele
anderen uit die kring gingen enige jaren later naar
D°66.
Vraag:
Ondanks het feit dat U al jaren streeft naar een overleg
tussen P.v.d,A.en V.V.D. •dat moet resulteren in een
vorm van samenwerking met als einddoel een P.v.d.A.-V.V.D.-
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kabinet, heeft U onlangs in een door de J.O,V.D. georgani seerd forum (Erasmus Universiteit Rotterdam, 3-10'83)
toch Uw pessimisme daarover uitgesproken, in ieder geval
voor de komende jaren. Wat heeft het dan nog voor zin om
over een P.v.d.A.-V.V.D.amenwerking door te praten?
Antwoord:
Als we de verhouding P.v.d.A.-V.V.D. vanaf de eind jaren
vijftig bezien, zien we een continue proces. In die tijd
heeft de toenmalige leider van de V.V.D. de heer Oud de
P.v.d.A. uitgesloten van de regering. Onder invloed van
Nieuw-Links

eind jaren zestig

is de P .v.d.A. de V.V.D.

als vijand -gaan zien. Persoonlijke contactenvan kamerleden
uit -beide frakties bestonden bijna niet meer.
In het kadervan de abortuskwestie kwamen de P.v.d.A.
wetsontwerp '72

-

en de V.V.D.

-

wetsontwerp '74

-

ge-

dwongen tot elkaar. In 1976 is dit gecombineerde wetsvoorstel door de Tweede Kameraangenomen doch door toedoen
van de V.V.D. in de Eerste Kamer verworpen. Desondanks
is er sindsdien wat meer contact gekomen.
-Zo werd in het najaar van 1976 op initiatief van de J.O.V.D.
het zogenaamde Des - Indes-beraad opgericht. Dit is een overleg -in het gelijknamige hotel -in Den -Haag met vertegenwoordigers van P.v.d.A., -V.V.D. en D'-66. De gesprekken
in dit overleg onder leiding van Geertsema hebben het
inzicht versterkt dat het C.D,A. - niet - alleen steeds de
keuze moet - hebben -tussen regeren met -de een of- met de
ander, - Sedert 1917 heeft het C.D.A. of al-thans een of

-

- meer van de partijen waaruit het C.D.A. is ontstaan
steeds regeringsverantwoordelijkheid gehad. Dit is slecht
'-voor het C.D.A. en -nog slechter voor het land.
Zowel binnen de V.V.D. als -binnen de P.v.d.A. zijn er dan
ook mensen die vinden dat het mogelijk moet zijn zonder

-.
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het C.D.A. te regeren. Momenteel is dat echter niet aan
de orde, getuige de diskussie met o.m. Rudolf de Korte
onlangs in Rotterdam.
Vraag:
In Uw H.B.S.-tijd heeft U verschillende dingen willen bereiken en ook bereikt. Waar bent Uin dit verband het
meest trots op?
Antwoord:
De J,O,V.D, was in 1951 een jonge organisatie. ik denk dat
ik het meest trots ben op het behoud van de onafhankelijkheid. Daarnaast is er een duidelijke verandering opgetreden
van een gezelligheidsvereniging naar een politieke organisatie, hoewel de gezelligheid altijd een belangrijke
factor is geweest en voor zo ver ik nu kan bezien nog
is. Vooral de trekpaardenconferenties, waar sprekers
van verschillende partijen werden uitgenodigd hebben aan
deze verandering bijgedragen.
Vraag:
Tot slot: is in Uwhoofdbestuurstijd de afdeling Groningen
Ii opgevallen in positieve of negatieve zin?

Antwoord:
Ik meen dat de landelijke penningmeester Tim de Vries was
en die kwam uit Groningen en verder, ah..... , tja...., nee
de afdeling is mij niet echt opgevallen.

En dat, waarde lezers is een van de redenen waarom dit
lustrumboek werd gemaakt, opdat U de afdeling Groningen
nooit vergete!
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De vrouwelijke voorzitter aan het woord.

Tot op dit moment is de enige vrouwelijke voorzitter van
de afdeling Titia Siertsema geweest. Maar dat was niet
de reden voor het interview: zo nu en dan vind je in oude
krantjes telkens dezelfde naam. Bijvoorbeeld die
van Titia. Dus op naar Den Haag voor een verhaal. Na een
oprichtingsinterview en een (eind-)-jaren '60 verhaal nu
iets over de jaren '70.
Vraag:
Hoe lang ben je aktief J.O.V,D.-er geweest?
Antwoord:
Ik ben in 1974 lid geworden van de J.O.V.D., en vanaf 1977
bestuurslid van de afdeling Groningen. Vlak na het vorig
lustrum ben Ik uit de afdeling gegaan en hoofdbestuurslid
geworden; dat was in 1979 als ik het wel heb.
Waarom Ik lid geworden ben van de J.0.V,D.? Ja ......mijn
vader vond dat mijn kritiek op de V.V.D. niet altijd
gefundeerd was. Hij raadde mij aan om V.V.D.-lid te worden,
dan zou ik beter mee kunnen praten. Maar omdat mijn ouders
beide in de V .V.D. zaten had ik geen zin om daar ook bij
te gaan zitten. De J.0.V.D. trok mij toen wel. Ik kwam
net van de middelbare school af en zou in Groningen gaan
studeren. Ook wilde ik graag wat nieuwe mensen leren kennen.
Ja, ik dacht, laat ik eens kijken wat dit is en Ik zal
me eens wat met politiek gaan bezig houden. Heel onbevangen
eigenlijk. ik verwachtte een groep jongeren te treffen,
waarmee ik over politiek kon praten. Over de dingen die
mij bezig hielden en die ik belangrijk vond. Anderzijds was
het liberalisme een leuk onderwerp waarover Ik met jongeren
wat wilde praten. Het was voor mij meer vormend en scholend,
die theoretische gedachtewisselingen. ik vond dat gewoon
leuk, praten met mensen, mensen ontmoeten enzo.
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Je hoort nu wel eens van die verhalen dat de invloed van
de J.O.V.D. op de V.V.D. in mijn tijd nog een stuk groter.
was dan dat nu het geval is. ik weet het niet, hoor. ik
denk dat de illusie wat dit betreft altijd groter is geweest dan de werkelijkheid. Wij hadden ook al wel moeite
om te bereiken dat de V.V.D. naar ons luisterde. Er bestond, weet ik nog, wel eens wat irritatie, zo van de
J.O.V.D. weet het allemaal zo goed. Die kennis is binnen
de V.V.D. toch ook wel voorhanden. Maar het is wel zo dat
wij behoorlijk makkelijk toegang hadden tot de V.V.D. en
ook vaak door het noemen van de J.O.V.D. goede en interessante sprekers konden krijgen, De Liberale Sociëteit was
wat dat betreft erg waardevol voor ons. Johan Remkes
heeft ons hierbij ook geholpen. We kregen kontakten met
de gemeente. Ja, dat was prima.
Ik weet ook nog dat we aan die Liberale Sociëteit toen als
J.O.V.D. een hèel nieuwe wending hebben gegeven. Het was meer
een soort herensociëteit waar men gezellig bijeen placht
te zitten en een sigaar rookte. Wij gingen toen potten
draaien, cadeau's maken en dat soort dingen. Dat (lie Sociëteit nu ter ziele is, komt denk ik in de eerste plaats
omdat het enthousiasme afnam en ten tweede omdat we beiden
op een verschillend publiek mikten. De J.O.V.D. mikte op
jongeren en zij mikten op V.V.D.-ers. Het gevolg is een
middenweg waardoor je geen van beide meer bereikt.
Daarnaast was de L.S.V.G. in opkomst. ik woonde in hetzelfde huis als de L.S.V.G.-voorzitter, Eduard Leutscher
en ik kende een paar anderen binnen de L.S.V.G. via
Vindicat. We hebben nachten zitten diskussiëren over de
verschillen die bestonden tussen J.O.V.D. en L.S.V.G.,
en waarom ik geen lid van de L.S.V.G. wilde Worden.
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Ik wil niet zeggen dat juist dankzij mij de contacten
zijn verbeterd en er meer begrip voor elkaars standpunten
is gekomen, maar ik héb wel een belangrijke bijdrage aangeleverd. We wisten precies wat we aan elkaar hadden, Maar
Ik vind nog Steeds dat we verschillende groeperingen zijn.
Vraag:
Hoeveel leden had de afdeling Groningen toen eigenlijk?
Antwoord:
0, daar vraag je mewat! ik zal je heel eerlijk vertellen
dat Ik het niet precies meer weet. Of

ja, wacht eens

even ik geloof dat we toen ooit eens het honderdste lid
hebben gevierd. Zeg maar dat we gemiddelszo tegen de 80
of 90 leden hadden. Met papieren leden erbij. Dat schom melde natuurlijk ook hé?Dan weer wat meer, dan weer een
hoop minder. Net zoals nu waarschijnlijk. Overigens waren
het niet allemaal studenten, hoewel dat wel de meest ak
tieve leden waren. Er waren ook wat scholieren, maar ja,
je zit met een studentenstad; als gevolg van het niveau,
de manier van discussiëren en de tijdstippen waarop de
bijeenkomsten gehouden werden, trek je toch wat minder
jongeren. We gingen ook niet als J,0.V,D, naar scholen
om jongeren te trekken. Wel gebeurde het in P.P.J,K.verband waar ik toen Sipke Swierstra ben opgevolgd.
Als resultaat hebben we er een behoorlijke groep jongeren
bij gekregen, niet direkt maar later.
Vraag:
Hoe was de verdeling jongens/meisjes? Je bent volgens mij
de enige vrouwelijke voorzitter van de afdeling geweest.
Antwoord:
Dat kan

.,,..

Nou, ik weet wel dat het me best wat moeite

heeft gekost om de anderen te overtuigen dat ik best
voorzitter kon worden. ik was ook wel fanatiek.
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De anderen waren dat ook wel maar een stuk minder. Er
waren inderdaad weinig meisjes aktief. In de politiek
is het hetzelfde. Er zijn wel vrouwen maar het zijn er
niet - veel. In het hoofdbestuur was dat ook zo. Het is nog
niet eens lang geleden dat er helemaal geen vrouwen in
zaten. Ik - ben een tijdje lang toen het enige vrouwelijke
HB-lid geweest, Teddy Konings kwam er na mij in. Men
zegt wei dat jongens meer geldingsdrang hebben en ik
geloof dat dat inderdaad zo is; en dat vrouwen dan overvleugeld worden. Die zeggen dan al gauw: laat maar, en
dan heb jeer weer een aantal jongens zitten. Maar ik
ben er ook -tegen dat men speciaal zoekt naar een vrouw.
Dat heb je ook een tijdje gehad. Vrouwen moeten hun kans
ook grijpen. Oat zag je toen ook bij ons in de afdeling.
De voorzitter wilde weg. ik wilde nog wel wat hogerop, en
ja ..... ikhad nog wel wat ideeën, waarom zou ik geen
voorzitter kunnen -worden? Dat voorstel heb Ik toen tijdens
de vergadering ingebracht. Men moest er eerst wel aan
wennen maar uiteindelijk ben ik het wel geworden,
-Vraag:
Wat was de invloed van de afdeling binnen het distrikt?
Antwoord:
Eh.... nu moet -Ik even nadenken. Ja, nou het was zo,
dat er nogal - -dat invloed aan de afdeling werd toegeschreven, van oudsherbedoel ik. Je had nog steeds het
verhaal dat-een congres -niet begon voordat het noorden
binnen -was. Sat --was toen ik er zat nog steeds- zo maar het werd wel -minder. -Je had mensen als Reinoud van Bruggen, Frank de-Grave- en Sipke Swierstra, goeie mensen
die ook duidelijk op - weg waren richting hoofdbestuur.
Bovendien ging -Johan Remkes er --toen- net uit en - Albert - Jan Evenhuis er -Jan Evenhuis kende ook nog iedereen.
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Deze mensen hadden een enorm distrikt, ook qua politieke
inbreng achtergelaten; Daarop had Groningen, als het wilde
veel invloed, omdat we een van de aktievere afdelingen
waren. Maar het waren wel vaak dezelfde mensen die naar
congressen gingen. Zij hadden veel politieke inbreng.
Dus de invloed hing van een relatief kleine groep mensen
af.
Congressen gingen in die tijd ook heel anders dan nu bijvoorbeeld. Bij de voorbereiding belde je andere afdelingen
op. Landelijk dus. Je ging kijken hoe de zaken voorgekookt
waren. Je kreeg de resolutie en naarmate de interesse
binnen de afdeling gewekt kon worden werd er veel over
gesproken of haast niet. Vrij snel ging de zaak dan verder
op distriksnivo, er werden amendementen opgesteld, enz..
Soms maakten mensen zich hard voor een zaak. Soms lag
het ook een beetje aan mensen uit het hoofdbestuur. Als
er iemand zat die toch al niet zo goed lag bij het noorden,
dan was de wil om je er wat meer voor in te zetten groter.
Zaken werden wel voorbereid op afdeiingsnivo maar vaak
door 2 of 3 mensen. De distriktsafgevaardigden bogen zich
over de resolutie. Je kreeg alles ook heel laat. Er werden
nog moties uitgedeeld op het congres. Het ging allemaal
wat minder professioneel dan in de tijd toen ik zelf in
het hoofdbestuur zat. Het congres was plenair, en dan was

het opletten geblazen, moties doornemen, met andere afdelingen praten, zorgen dat je als Noord" een lijn trok.
Je had bijvoorbeeld nooit als afdeling zelf een motie,
altijd als Distrikt Noord. Zoiets deed je gewoon niet.
Dat was een vaste regel. Je deed gewoon mee met lobbyen,
overleggen met andere distrikten. Echt het spannende
handwerk he? Dat droeg natuurlijk ook bij tot de sterkte
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van het Distrikt Noord. Stevige diskussies maar als het
ontwerp er lag, schaarde iedereen zich erachter. Juist
omdat je als distrikt sterker stond dan in je uppie.
Als het distrikt eenmaal tegen was, dan was de rest van
Nederland ook tegen, want dat stelde toen nog niet zoveel
voor. Als Distrikt Noord had je een derde van alle stemmen.
Nou als je dan nog een paar andere afdelingen, of een
distrikt meekreeg, dan zat je al op meer dan de helft van
het aantal stemmen. Daarnaast had je het verschijnsel
dat het Distrikt Noord als progressief bekend stond.
Het lijkt alsof dat niet veel dingen zo is. Van alle
corpora in Nederland staat Vindicat ook bekend als een van
de progressiefste. Ja, hoe komt dat? ik weet het niet.
Ik denk dat je met een bepaalde conservatieve of progressieve instelling mensen aantrekt en anderen afstoot.
Een progressieve afdeling trekt ook progressieve mensen
aan. Dat vernieuwt zich zelf. Een conservatief afdelingsbestuur zal een conservatieve achterban krijgen. Heel
conservatieve jongeren zijn er ook wel in Groningen.

Maar die worden geen lid van de J.O.V,D,. Die worden lid
(misschien) van de L.S.V,G. of van Vindicat. Mensen worden
ergens lid van omdat ze er een sfeer aantreffen die hen
wel aanstaat. Snap je?
Het zou onzin zijn, om het in verband te brengen met het
feit dat Groningen überhaupt al hartstikke rood is.
De Partij van de Arbeid staat namelijk ook bekend als
een van de progressievere binnen de hele partij. Het
houdt tevens verband met de karakteristiek van het hele
gebied. Hier in Den Haag heb je de zakenwereld, het Corps
Diplomatique. Dat heb je in het Noorden niet, als ik het
bot mag zeggen.
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Vraag:
Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op je
J.O.V.D.-tijd in Groningen?
Antwoord:
Nou

,..

eh

....

ik denk

..

eh

..

de samenwerking die

we met de V.V.D. hebben kunnen onderhouden, in een tijd
dat de V.V.D. in Groningen aan een hoop kritiek bloot stond.
Tja, daarnaast geloof ik dat we een afdeling draaiende
hebben weten te houden, een afdeling die ook niet al te
best liep toen ik er aan begon.
Ja, wanneer je echt denkt aan politieke invloed dan zou
ik dat niet zo ineens kunnen zeggen. Eigenlijk zou je
dan de resoluties uit die tijd erbij moetenhebben. Dan
zou ik kunnen aangegeven waar onze inbreng tot uiting
is gekomen. We hebben altijd veel invloed gehad, ook op
het hoofdbestuur vooral via informele contacten. Het noorden
heeft ook prima hoofdbestuursleden geleverd. Dat komt
denk Ik door de goede verhouding tussen afdeling en het
distrikt. Je hebt zoveel mogelijkheden in het noorden
om ervaring op te doen voordat je naar het HB gaat.
Meer mogelijkheden denk ik dan ergens anders. We zijn
altijd in beweging geweest, altijd betrokken geweest,
ook bij de landelijke J.O.V..D.. Meer vaak dan andere
afdelingen. Dat heb Ik vooral later gemerkt toen ik
zelf in het MB zat, Zoiets levert natuurlijk invloed en
ervaring op. Jaa .....wacht eens even ik kom nog
even terug op je vraag, Toen Ik in Groningen zat, zijn
de contacten met het P.P.J.K. opgezet en uitgegroeid.
Daar zijn we toen mee begonnen. Contacten met andere

jongerenorganisaties waren er niet. Er kwamen wat gezamenlijke aktiviteiten uitvoort. Ja dat klopt!
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Dat is een van mijn wapenfeiten.
Vraag:
Heb je tot slot nog een leuke anecdote, een geintje of
wil je nog i:ets tot de huidige J.O.V.D. zeggen?
Antwoord:
Jeetje! Moet Ik heel hard nadenken. Dat komt omdat die
hele tijd mij zo vaag voor ogen staat. Nee, ik zou het
niet weten, ik heb nog wel een raad. Regel niet teveel
zelf. Laat het de mensen zelf maar doen. Coördineren in
plaats van regelen. Als je alles zelf wilt doen sla je
alle initiatief van anderen eruit.

Het kladblok dicht, nog even napraten en dan gauw
terug richting Groningen. Lekker rustig, zo 's nachts
op de weg. Goed om na te denken hoe dit gesprek op
papier te krijgen.
Titia, bedankt!

n direkte omgeving hebben een grotere
kans dan anderen cmJO
J.O.V.D. lid te worden.

Mensen in

Interview -met -enkele -bp-stuursleden
Bestuursleden-(J5) Johan Smit, voorzitter
(HK) Harry Kuiper, vice voorzitter politiek
(JCK) Jan Chris Kaifraath, vice voorzitter
organisatie.
Aan het begin van dit interview lijkt het ons goed dat

iedervan jullie in enkele minuten een kenschets van
zichzelf geeft.
JCK: ik ben afkomstig uit Wageningen en naar Groningen
gekomen om Bedrijfskunde te studeren. Sinds een jaar
ben Ik aktief in de J,0.V.D,, met name in de propaganda-comaissie.
Vraag:
Was de J.0,V.D. je eerste liefde?
JCK: Nee, Ik heb aan andere organisaties gedacht, de
Jong Socialisten en het C,D,J,A,, ik voelde mij
het meest aangetrokken tot deJ.O,V.D,, vanwege haar
liberale beginselen. Tegenover de beginselen van
het C.D.J.A. sta ik huiverig, het is teveel gebonden
aan het christelijk zijn met de bijbel ernaast.
Ik ben geen anti-christen, maar niet iemand die
de bijbel naar de letter uitlegt.
HK : ik ben 24 jaar en in Winschoten geboren, Ik ben
bij de J.0.V.D, terechtgekomen via de heer Jan
Evenhuis, toen mijn leraar. Hij spoorde mij aan
om lid te worden, wat er toen niet van gekomen
is. De J.0,V.D.-Winschoten was niet aktief. Toen
Ik in Groningen kwam, heb ik op de KEI-markt
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informatie ontvangen. ik ben pas lid geworden nadat
Ik bij de V.V.D. in Winschoten had rondgekeken.
Als Ik eenmaal ergens lid van word, wil Ik ook aktief
zijn,
Vraag:
Was de J.O.V.D. je eerste keus of heb jij aan andere jongerenorganisaties nog gedacht?
HK :Nee, de Jong Socialisten spraken mij niet aan. ik
kom uit een christelijk gezin, maar de C.D.A.-beginselen spraken mij niet aan. Het C,D.J.A, is te star
en er gebeurt weinig.

JS :1k ben al heel lang lid, sinds ein 1976. Eerst aktief
in Zwijndrecht geweest. In 1978 naar Groningen gekomen, doch sindsdien als vice-voorzitter tot medio 1979
aktief in Zwijndrecht gebleven. ik heb toen een idee
gezocht waarmee ik hier bekend kon worden.
Met het jeugdgemeenteraadsplan uit Zwijndrecht hier
meteen in het bestuur gekomen als algemeen bestuurslid en na enkele moeilijkheden uit het bestuur gegaan.
In maart 1982 ben ik toen bestuursadviseur geworden.
Vraag:
Was jij de eerste bestuursadviseur?
JS :Ja, de eerste en enige bestuursadviseur tot nu toe.
Vraag:
De positie van bestuursadviseur heeft mij altijd geintrigeerd. Je bent geen gewoon lid en je zit niet in
het bestuur. Wat voor reden kan er zijn om iemand bestuursadviseur te maken?
JS :Die reden kan variëren. Iemand kan een bepaalde
ervaring hebben omdat hij al lang meeloopt, maar hij
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kan ook worden aangezocht om andere praktische
redenen.
Het toenmalige bestuur wilde blijkbaar iemand hebben die al langer meedraaide in de afdeling en
in het team paste. Aangezien ik voor de ledenvergadering niet acceptabel was als bestuurslid heeft het
bestuur toen deze constructie bedacht. Wat toen gebeurd is, is één van de zwarte dagen van de J.O.V.D.
die elke 4 a 5 jaar terugkeren. Dit komt doordat
de oude bestuursledenweg gaan en de nieuwe bestuursleden het geheelnog niet helemaal aankunnen.
In februari 1983 ben ik voorzitter van de afdeling
geworden en bij het uitkomenvan het lustrumboek
hoogstwaarschijnlijk ook voorzitter van het Distrikt
Noord.
Politiek,
Vraag:
De J.O.V.D.-Groningen bestaat 35 jaar. Het afgelopen
jaar zijn er enkele problemen geweest betreffende - de
onafhankelijkheid van de J.O.V.D.. Er wordt wel eens
gezegd datde J.O.V.D, niet onafhankelijk is van de
M.D.. Op afdelingsniveau is dat ook zo. -In hoeverre
is de J.O.V.D.-Groningen nu onafhankelijk van de plaatselijke V.V.D,?
JS : Dat valt nogal mee. De jaarlijkse donatie van de
V.V.D.-Groningen is een klein gedeelte van onze
begroting. Het financiële argument snijdt geen hout.
Wij zijn niet afhankelijk van de V.V,D.. Wij kunnen onze eigen lijn bepalen en de contacten met
de V.V.D. zijn wisselend, variërend per bestuur.
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Het is meer een overlegsituatie dan een afhankelijkheidssituatie. Er is geen invloed van de V.V.D. op
de J.O.V.D.
Vraag:
Wat is de invloed van de J.O.V.D. op de V.V.D. dan?
JS : Op V.V.D.-vergaderingen heeft de J.O.V.D. als collectief geen invloed, maar J.O.V.D.-ers die tevens
lid zijn van de V.V.D. wel.
Vraag:
Wat zou de invloed van de J.O.V.D. kunnen zijn op gemeentelijk niveau?
HK : Belangrijk is dat de J.O.V.D, onafhankelijk is,
De V.V.D. kan bepaalde standpunten minder eenvoudig
innemen dan de J.O.V.D., vanwege haar achterban
en vanwege het feit dat de V.V.D. medeverantwoording draagt in bepaalde besturen.
De J.O.V.D. mag zich best met gemeentepolitiek
bezighouden, doch gezien eerdere ervaringen wil
ik enkele kanttekeningen plaatsen. ik denk dat,
wanneer de ,J.O.V.D. zich met gemeentepolitiek
wil bezighouden, men een bepaald onderwerp moet
kiezen. Indien ie zinnig wilt bezig zijn is een
bepaald deelgebied aantrekkelijker, maar dat kan
nog problemen opleveren omdat het vaak technische
onderwerpen zijn waarop je moeilijk invloed kunt
uitoefenen.
JS : Stel je wilt invloed uitoefenen op de gemeentepolitiek
dan is het beter om ervoor te zorgen dat J.O.V.D.-ers
regelmatig binnen de V.V.D. aan het woord komen.
De V.V.D. is niet te beroerd om J.O.V.D.-ers die
tevens lid zijn van de V.V.D. aan het woord te
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laten, De personen dragen de J.O.V.D.-standpunten uit
en dienen vanuit de J.O.V.D. wel genoeg achtergrond
informatie te krijgen. Vraag is: wil je eigenlijk
wel als

J.O.V.D.

invloed uitoefenen?

Vraag:
Maar is dat niet het kernpunt van de politiek?
JS : In de politiek zeker, maar het hangt er van af op
welk niveau. Het ligt er ook aan, of je de J.O.V.D.
ziet als een vormings- en scholingsinstituut of als
een partij die invloed moet uitoefenen,
Vraag:
De J.O.V.D. is een politieke jongerenorganisatie waar
beide aspekten aan bod dienen te komen.
JS : Het gaat bij de J.O.V.D. niet altijd om invloed op
politiek te hebben. Enerzijds gaat het om de dage

-

lijkse politiek te toetsen aan de liberale standpunten van de J.O.V.D. en anderzijds om macht
en invloed binnen de J.O.V.D.. Door de dingen die
je binnen de J.O.V.D. hebt geleerd by. met behulp
van vormings- en scholingscursussen kun je later
gemakkelijker proberen bepaalde ideeën binnen de
politiek te verwezenlijken.
Vraag:
Ik zie de J.O.V.D. nu als een groot gebouw voor vorming
en scholing waarbinnen je primair invloed zou kunnen
uitoefenen en de contacten met de buitenwereld maar van
gering belang zijn.
JS : Contacten met de buitenwereld zijn van groot belang
maar niet om die buitenwereld te veranderen maar

om te kijken wat er leeft. Wil je inderdaad iets
veranderen, dan ben je bij de J.O.V.D. niet aan
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-

het juiste adres. Het is een jongerenorganisatie
waar het van belang is dat je met andere meningen
in aanraking kunt komen. Een -interne gedachtenwisseling, zodat de J.00V,D. niet vast roest. Je moet
de J.O.VD, niet zien als een aktiegroepering.
Vraag:
Het woord liberaal wordt gekoppeld aan de J.O,V.D..
Wat is het liberale van de J.O.V.D,?
JS : Veel boeken zijn over het liberalisme geschreven.
Het woord liberaal wordt vaak gebruikt om niet alle
kenmerken te hoeven vermelden. Het belang van het
liberalisme is, dat het niet zo dogmatisch is.
Dat het meer een mentaliteit is dan een levens-

overtuiging of ideologie. Liberalen luisteren naar
wat anderen hebben te zeggen en laten ruimte- voor
andermans standpunten.
Vraag:
Hoe oordeeljij over het democratisch gehalte van de besluitvorming in de afdeling op dit moment?
HK : Die democratie is terdege aanwezig. De vorm van
democratie voor resoluties in Distrikt Noord en de

-terugkoppeling naar de afdelingen werkt uitstekend.
De vraag blijft natuurlijk in hoeverre de afdeling

mee wil werken. Ik betreur het dat in de afdeling
Groningen debetrokkenheid bij het bepalen van
politieke standpunten zeer gering is. -Mensen worden
vaak lid van de J,O.V.D, zonder er aktief in te
zijn.
- Vraag:

-

Jij -gaat er van uit dat er een grote groep nodig is om
duidelijk iets te kunnen bereiken. In het afgelopen jaar
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is er een zeer kleine groep geweest die een duidelijk
politiek stempel heeft gedrukt op de landelijke reso
luties.

HK Dat is juist Het is mede te danken aan het feit
dat mensen binnen de landelijke commissies vaak niet
zo goed voorbereid zijn. Als je je goed voorbereidt,
heb je wei invloed, zeker als je het ook nog goed
kunt verkopen.

JS : Landelijke commissies zijn niet altijd even deskundig. Waar het om gaat is dat een klein aantal
mensen het standpunt van de J.O,V.D. bepaalt.
Ik zou het om willen draaien. ik denk dat het niet
goed is, dat als er maar een enkeling politiek

-

aktief is, er daarom nauwelijks iets meer zou ge

beuren. Het gaat er om steeds meer mensen er aktief
bij proberen te betrekken. Lukt dat niet, dan
zul je dat tot op zekere hoogte moeten accepteren.

HK : Een grotere groep leden er bij betrekken is nog
geen garantie voor meer kwaliteit, maar geeft wel
meer bevrediging.
Vraag:
Moet ik dan tot de conclusie komen, dat de J.O.V.D. als
vormings.instituut op afdelingsniveau mislukt is?

JS : Dit hangt af van de doelstelling die je ten aanzien
van vorming en scholing hebt. Waar gaat het eigenlijk om: vind je het belangrijk dat iedereen die
lid wordt gevormd en geschoold moet worden, of wil
je een zo groot mogelijk ledental bereiken. Richt
je je op het laatste, dan accepteer je dat slechts
een klein gedeelte van je leden deelneemt aan vornings- en scholingsaktiviteiten.
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JCK:. Je houdt altijd een groep. die de J,O.V.D. wil steunen, maar er niet aktief in wil zijn. Die mensen
willen niet mee werken aan de opbouw.

Vraag:
Bij de voorbereiding van dit interview kwamen wij tot
de conclusie dat een grote groep aktieve leden in het
bestuur komt. Op dit moment is er een bestuur van negen
personen, niet zo lang geleden bestond het bestuur uit
Vier leden plus een bestuursadviseur. Bij een ledenvergadering krijg je nu een gigantisch bestuur en een ledenvergadering waar alle tanden uit getrokken zijn. Raakt
er niet iets zoek in de verhouding?
JCK: Niet iedereen die aktief is komt meteen in het
bestuur. Het zou wel een slechte zaak zijn als je een
aktief bestuur krijgt en een minder aktieve afdeling. Ik denk dat je daarvoor op moet passen.. Je
zult ook gezien hebben, als het goed is, dat een
gedeelte van dit bestuur bestaat uit personen die
nog niet zo lang geleden aktief zijn geworden. Uitbreiding van het bestuur moet je zien als een
ondersteuning.
Vraag:
Moet je dan, als je die personen zoveel mogelijk wilt
scholen ze erbij betrekken via een bestuursfunktie?
Kun je niet naar een tussenvorm zoeken in de vorm van bestuursadviseurs?
JCK: Dit zou een oplossing kunnen zijn, als het zo is dat
zittende bestuursleden zich nog .geheel op hun werk
kunnen richten. Uit dit 'bestuur .zijn er leden die
een taak in het Distriktsbestuur hebben.
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JS : Een bestuursadviseur treedt anders op bij een
ledenvergadering dan een gewoon lid. Hij weet meer
en het is moreel niet juist om deinformatie
die je in vertrouwen hebt gekregen meteen prijs te
gaan geven. Het is niet de bedoeling om leden in het
-

bestuur te halen en zo de ledenvergadering aan
kracht te laten inboeten. Een bestuur van negen leden
is Vrij groot, maar ten opzichte van 130 papieren
leden valt dat aantal wel mee. Het doel is om steeds
meer leden naar de ledenvergadering te halen, ook
voor vorming en scholing. Dit kost veel tijd.
Het JOVD-bestuur werkt op basis van vrijwilligheid.
Het is gemakkelijk om 24 uur per dag met de JOVD

bezig te zijn: je wordt dan wel geleefd door de
JOVD. Een hobby is leuk, maar het mag geen
-

obsessie worden.
Dit bestuur heeft hoog in het vaandel staan meer
leden actief bij de afdeling te betrekken. Het is
altijd een kleine groep geweest die de dienst
uitmaakte. Dat is wel gemakkelijk, want je hoeft maar
Je kunt dan
met minder mensen rekening te :houden,
concentreren op het Distrikt of de landelijke
organisatie, maar je gaat je doel dan wel voorbij.
De maandelijkse borrel heeft een stimulerende
Werking. Het is bedoeld om nieuwe leden op een
gezellige manier actief te krijgen.
Vraag:
Een groot gedeelte -van -de leden is niet actief. Hoe moet
je die groep trachten te bereiken?
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JCK: Ik denk dat het zaak is te beginnen

met die leden

die alleen het krantje en de Driemaster lezen op
te peppen. Dat kun je proberen d.m.v. het krantje
door een persoonlijke benadering of door activiteiten
te organiseren Steeds weer proberen leden actief
te krijgen en uit de positie van rustig thuis zitten
halen.
Vraag:
Op zich heb je gelijk. Het is allemaal echter niets
nieuws. Is er nog iets nieuws te verwachten?

JS

Het is allemaal niets nieuws meer. In het verleden
waren er steeds dezelfde problemen en het kwam
hoofdzakelijk door een gebrek aan mankracht. Met
een groot bestuur gaan wij nu proberen die
spiraal te doorbreken.
Vraag:

Hoe wil je mensen actief maken voor een politieke
commissie, want daar draait de afdeling eigenlijk op.

HK : Cormaissi&s zijn belangrijk en moeten beter gaan
draaien, ik hoop dat dat mij zal lukken. Je moet naar
elke borrel gaan om zo de leden en belangstellenden
te benaderen en te informeren over de activiteiten.
Het uitnodigen van landelijke sprekers kan een
aantrek middel zijn voor de leden. Het persoonlijk
benaderen van de leden vind ik een moeilijke
zaak: kom je wel gelegen?

JS : Je moet naar de leden toe. Wij gaan de gegevens van
de leden in de computer stoppen, om zo snel een
overzicht te kunnen krijgen van activiteiten waarbij
de leden actief willen zijn en wat hun interesse is.
Het werkt overzichtelijker en doelmatiger.
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Vraag:
Brengt dat niet direct privacy-problemen met zich mee,en
een spanningsveld met het liberalisme?
JS : De computer is alleen toegankelijk voor het bestuur
en dan nog slechts via de persoon die de gegevens
in de computer heeft gebracht. Diegene die het
voor ons heeft gedaan is zeer betrouwbaar.
Een aantal gegevens is nu reeds verplicht voor
de landelijke ledenadministratie. Het geheel heeft
voordelen bij bepaalde activiteiten. Er kan natuur"-j
lijk een conflict ontstaan, Maar de leden geven
de gegevens uit vrije wil.

Vraag:
JOVD-ers staan bekend als carrièremakers. Is dat niet de
oorzaak van fouten uit het verleden?Veel bestuursleden
doen verschillende dingen naast hun studie. In studentenplaatsen is de JOVD minder actief en bruisend dan
op het platteland.
JS :Er zijn legio factoren aan te wijzen. Het gaat weer
om de betrokkenheid van de leden. In studentensteden zijn veel andere activiteiten. De studenten
eisen meer, zij hebben een hoger opleidingsniveau en zijn daarom ook kritischer. De activiteiten die wij organiseren moeten gewoon aantrekkelijker Zijn.
Vraag:
Een bepaalde groep JOVD-ers in Groningen zijn lid van
de studentenvereniging Vindicat. Vindicat staat bekend
als een ballenclub. Stoot dit geen leden af?
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JS : Zo komt de JOVD-cverde afdel ing Groningen is
geen uitzondering. Sommige mensen hebben gewoon
vooroordelen en nemen verkeerd waar. Het- wegnemen
van die vooroordelen is nog geen garantie voor
meer leden. Verder hebben mensen in mijn directe
omgeving een grotere kans om JOVD-lid te worden
dan mensen die geen enkele JOVD-er kennen, De
vriendenkring van de leden is onze grootste bron
van potentiële leden.

- Toekomst JOVD

-

Vraag-:
Er -is een toenemende verrechtsingin de maatschappij
waar te nemen. -In -hoeverre voorzien jullie conflicten
voor de JOVD bij verrechtsing?
HK : ik -denk dat -de JOVD als zodanig een vrij liberaal

-

standpunt moetinnemen, dat strookt niet met de ver

- -rechtsing in desamenleving. - Wanneer personen met
uiterst rechtse -gedachten lid -worden- van de JOVD,

- dan denk ik dat ze daaraan verkeerd doen.- Hun
gedachten stroken - niet met het liberal-isme
waaraan hun ideeën wel getoetst dienen te worden.
-Er -zijn natuurlijk rechtse afdelingen en distrikten
in de JOVD. --Dat kan wel, als hun gedachtenmaar
op het liberalisme zijn gebouwd.De -JOVD staat wel
bloot aan de veranderingen in-de-maatschappij;
iets wat voor elke politieke partij geldt. De

li

PvdA schuift bijvoorbeeld -naar het midden -toe,
JCK: --Verrechtsing -i- s- afkeer van- de verlinksing van -het
-einde van de jaren 60. Die kant heeft -men gezien

-

en velenwillen -nu wel eens zien wat -de andere kant

-

-
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heeft te bieden.
JS : Wat je ook bij verrechtsing gekoppeld aan de Centrum-partij
ziet is dat het is ontstaan uit een soort onvrede dia bij
de mensen leeft. De Centrum-partij zit daarom in de
lift. Het hoort bij een democratie. Ik ben niet bang
voor de CP, doch onderschat haar zeker niet.
De grote groei van de VVD komt doordat mensen steeds
jonger voor de VVD kiezen. De

JOVD

is de laatste jaren

ook aan -het -verjongen. Sommige jongeren hebben hun
mening geheel- vast staan. Zij zijn gelubd.door Nijpels.
Ze weten niet wat ze denken en toetsen hun denkbeelden
absoluut niet aan wat -er in de maatschappij -leeft.
Nijpels brengt het leuk endaar luisteren, zij
gemakkelijker na-ar dan een s in hun ogen, oude opa als
Den Uyl, met zijn drammerige verhalen waar de mensen
geen grip op hebben.

-

JCK: Jongeren die al rotsvaste -ideeën hebben op het moment
dat zij mogen stemoen zijn een groter gevaarvoorde

- -

JOVD-dan de verrechtsing. -Binnen de JOVD moet er
gediscusseerd -kunnen worden over allerlei zaken.
Hiervoor sta-an die- jongeren vaak niet open.
-Vraag:
De JOVD-Groningen bestaat 35 -jaar. 1984 is een jaar met
een bepaald - karakter, -Wat is de toekomst van -de- JOVDGroningen?

- -

JS : De toekomst wordt bepaald door:de uitkomst van de

- discuss-ie tussen JOVD -en - VVD. Hoe reageert de - VVD op
de jongerencontacten en op de JOVD. Wat betreft de
stad ende kamercentrale Groningen heb ik een -groot

-

-vertrouwen. landelijk is het op dit moment nog allemaal
wat onduidelijk.

-

2-0-?

-

—

-

Vraag:
De JOVD-Groningen is één van de afdelingen. Gaat daarvan
niet een bepaalde kracht uit? ik hoor weinig terug uit
de discussie's van enkele maanden geleden over de
onafhankelijkheid van de JOVD.
,JS :Wij beslissen niet wat er gaat gebeuren: het wordt
landelijk beslist. Als er een nieuwe JOVD komt,
die binnen de VVD moet gaan functioneren, dan zal
het geheel nog moeten worden bekeken door de huidige
leden. Een goed contact met de VVD blijft wel gewenst.
Tijdens het zomercongres teBunnik hebben wij ons
duidelijk vastgelegd. Er is weinig onderhandelingsruimte voor het JOVD-hoofdbestuur. Misschien hebben
wij ons wel tè vast gelegd. De JOVD heeft tot nu toe
de poot stijf kunnen houden en dient dat ook te
blijven doen. Het gaat om de onafhankelijkheid van de
vereniging en deze is en blijft van het grootste
belang.

Een krachtige uitspraak van de voorzitter als besluit.
We interviewen niet alle bestuurslden, anders zou dit
verhaal te groot en onsamenhangend worden. Niet alleen
werd het bestuur geinterviewd, ook een aantal leden
van de afdeling deden hun woordje; leest u door...
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De JOVD wordt wel groter, maar er komen niet meer liberalen
bij

Afdelingsleden: (1W) Taline Willems
(lyE) Idzard van Eegheri
(EG) Erik Geurts
(WL) Willem Luiten
(AK) Allard Kelholt

Als opmerking vooraf willen wij zeggen, dat de geintervieuwden
geintervieuwd zijn als lid van de afdeling Groningen. Om
misverstanden te voorkomen hebben wij daarom eventuele
functies in de afdeling niet vermeld, omdat dit de suggestie zou kunnen wekken dat het om bestuursstandpunten
zou gaan.
Vraag:
Het bestuur heeft zich de laatste twee jaren nogal uitgebreid en bestaat nu uit negen personen. Is dit niet een te groot
aantal in verhouding tot de rest van de afdeling (± 130
leden) en met name t.o,v. de algemene ledenvergadering?
(lvE):Het gevaar is niet denkbeeldig, dat de ledenvergadering op die manier uit slechts één kant van de tafel

-zal gaan bestaan en wel de bestuurskant.
(WL) :Als je het totale takenpakket van het bestuur ziet
vloeit daar de noodzaak uit voort om een dergelijk
aantal bestuursleden te hebben.

:Je moet er voor zorgen dat je in geval van een
eventuele bestuurscrisis voldoende -ingewijde leden
hebt klaarstaan om te zorgen voor opvolging.
Vraag:
Wordt het voor de leden niet zeer moeilijk in de toekomst
een tegenvoorstel in te dienen, als er zo -n groot bestuur is,
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dat al vast negen stemmen kan inbrengen in de ledenvergadering?
(EG) :Het bestuur heeft allerlei contacten binnen de
vereniging. Als een lid zo dom is tegen het bestuur
in te gaan, zal hij weinig kans maken dat zijn
voorstel wordt aangenomen.
(WL) :Het bestuur bestaat ook uit leden, en die treden
lang niet altijd zo unaniem op als wel wordt gedacht.
Je kunt d.m.v. lobbyen veel bereiken.
Vraag:
Wat zien jullie binnen de JOVD als in het oog springende
problemen?
(N) :1k ben nog niet zo lang lid. Als je de eerste keer
bij een activiteit binnen stapt, zie je als buitenstaander een zeer hechte groep tegenover je, die leuk
met elkaar omgaat, terwijl -je zelf onvoldoende wordt
opgenomen
Vraag:
Dat is toch niets bijzonders, dat geldt toch net zo goed
als -je naar een nieuwe school gaat of een andere :veren iging.
Waarom denk je dat het zon hechte groep zou zijn?
(TW) : Er heerst in de JOVD een speciale Vi ndi cat-Al bertus
mentaliteit.
(EG) :1k ben al jaren lid van deze vereniging. Het is niet
te vergelijken meteen nieuwe school, waar je niemand
kent, maar iedereen jou wel. Bij mij is dat gevoel
de laatste jaren juist sterker geworden. De JOVD
is een politieke dependance van Vindicat geworden.
(WL:) :1k ben geen Vindicater, geen Albertiaan. Ik kan niet
zeggen dat ik niet ben opgenomen.
(AK) :Het is neer het sfeertje dat je treft alsje voor de

110

eerste keer op een openbare vergadering -komt. Je ziet
al die mensen zitten, waarvan er diverse sigaren
roken. Dan denk je bij jezelf Tja, dat deden zij
thuis nooit'. Het zijn van die mensen die volwassen
willen doen, iets wat hun goed recht is. Je moet er
wel voor zorgen dat je leden die daar anders over
-denken -niet van je vervreemden.
(EG) :Dat is waar. Je moet je aanpassen aan de sub-cultuur
die binnen de JOVD heerst, wil je hoger op komen,
ook al moet Ik zeggen- dat dat mijn doel nooit is
geweest.
(IvE):Dat geldt in elke vereniging. Ook in de GroningerStudenten Bond - of in de VVD zalje je moeten aanpassen.
(EG) :Het probleem IS juist dat het zwaartepunt -van die
mentaliteit juist is -verplaatst in de -richting van
een voor de maatschappij niet representatief zijnde
groep,- richting bepaalde -ballerige kringen binnen
Vindicat. En dat vind -ik juist griezelig.

- Vraag:
Is er een manier om-een-dergelijk, voor de afdeling
gevaarlijke -sfeer te doorbreken, -met -name om potenti ële
leden te -laten zien dat de JOVD veel meer facetten heeft dan
de afschrikking op het eerstegezicht?
(TW) :1k ben - laatst - meegeweest met een introductie-weekend
voor nieuwe leden, dat is een prima aansluiting voor

belangstellenden. Op die manier kun je de moeilijke beginfase doorbreken.- Als je- eenmaal wat - mensen kent,
-dan kan je die leden beter als actieve leden in- de

- vergadering betrekken.

-

(IvE):Het lijkt mij, dat het een van de belangrijkste taken

- van het bestuur is omde -nieuwe leden- snel -te 1-eren

-lii

-

kennen, en aan te zetten om in de vereniging mee te
doen in een politieke coninissie of in de redactie van
het afdelingsblad. Op die manier leer je een aantal
mensen kennen en dan is de kans groter dat je al wat
leden kent op die moeilijke eerste ledenvergadering.
Behalve die sociale functie van de commissie is er
ook nog een andere functie; mensen zijn lid geworden
om aan politiek te doen zonder meteen als jongere
voor snotaap te worden uitgemaakt, zoals je vaak
ziet in echte politieke partijen.
Vraag:
Wat is het doel van de JOVD?
(IvE):Je moet niet zozeer kijken naar het doel van de JOVD
maar naar het doel van de leden. De JOVD heeft veel
hoogdravende ideeën over vorming, scholing en
politiek geweten van de VVD. Als je de leden zou
vragen wat is nu je doel, dan is dat niet dat het zo
leuk is om het een en ander te gaan zitten vormen,
maar het bezig zijn in een bestuur of met de politiek
al dan niet in een commissie.
(AK) :In het begin word je lid ten eigen behoeve en niet
zo zeer om de vereniging met jouw aanwezigheid te
verrijken, dat verandert pas als je later in een
commissie of in het bestuur iets voor de vereniging
kunt gaan doen.
Vraag:
Moet de JOVD zich speciaal richten op jongerenpolitiek?
(IvE):Op het gebied van jongerenpolitiek wordt weliswaar
eerder naar je geluisterd buiten de JOVD, alleen
zijnde leden meer geinteresseerd in volwassenonderwerpen zoals media, ondernemingsraden, sociale
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zekerheid enz.
(EG) :Je moet het woord Jongerenorganisatie ook meer
interpreteren als een organisatie van jongeren die
zich met politiek bezighouden en niet als een organisatie ter behartiging van de belangen van jongeren.
Vraag:
- Momenteel is er een verjonging gaande binnen de JOVU en
tegelijkertijd een tendens tot verrechting in de maatschappij. speciaal ook uitgaande van jongeren in -de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar. Bestaat er verband tussen
die - twee tendensen en bestaat er gevaar voor de JOVD als
liberale organisatie?

-(WL) :0e JOVD staat -vrij links in het politiekespectrum,
in elk geval linkser dan de VVD, ik geloof niet dat
er een wezenlijk gevaar voor de JOVD is,

(AK) :Dat

gevaar wordt steeds groter. ik ben zelf een

exponent van die trend. Vroeger stond Ik alleen in
de klas met mijn liberale, meer rechtse ideeen dan
anderen. ik joeg ide-een, zelfs de leraar, tegen mij

- in het harnas. Nu hoor je dat hele klassen zich tot
het liberalisme voelen aangetrokken, tegenover de
leraar: een exponent van de vroegere trend in de jaren
'60.
(EG) :Als verrechtsing moet worden gezien als minder
tolerantie, en dat- invloed heeft op de JOVD, wat ik
wel aanneem, dan zal de JOVD minder liberaal worden,
(IvE):De JOVD zou dan wel groeien, maar wij krijgen er niet
meer liberalen bij,
(WL) :Als 17-18 jarige kam je pas kijken. Het is belangrijk
dat deze jongeren in staat worden gesteld om hun
mening zodanig te ventileren en te leren luisteren
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naar anderen, zodat zij niet steeds weer in hun eigen
mening worden bevestigd maar deze kunnen toetsen
aan die van anderen. Dit is een belangrijke taak
voor de JOVD.
Dank U voor deze verfrissende kijk op de JOVD Groningen.
U, lezer, vraagt zich af wie van deze geinterviewden,
deel uitmaakt van het bestuur. Laten we dat voor U niet

-

verklappen. Hij, die dit JOVD boek goed leest,merkt dat
vanzelf.
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Een borrel op het ministerie.,.

Gewapend met een Samsonite, een Philips portable (nauwelijks) cassetterecorder en een Verkeer en Waterstaat kop
koffie strompelen we de kamer van drs. Jaap F. Scherpen
huizen binnen. Een babbel, later ook een borrel, met
iemand die de JOVD uit het verleden heel goed kent en
nu actief de landelijke politiek bedrijft, en zowat
vergelijkingen kan trekken tussen liberalen en jong
liberalen. Het recordertje draait: uw tijd gaat in,.,
Vraag
U bent geen lid geweest van de JOVD. Was dat een bewuste
keuze of was u toen niet zo politiek bezig?
rAntwoord:
Oh, ja ... ik herinner me nog altijd de ruzies die ik had
met mijn leraar economie op het Heymanscoliege in
Groningen, die nogal linkse opvattingen had en daarom bij
voorkeur filosofeerde. Nee, politiek bewustzijn zat er
altijd al in. En bij ons thuis was het bijna automatisch
dat je VVD stemde. En met name op de noordelijke lijst
stemde je Zegering Hadders. Ja, ...bij ons thuis was
dat een soort heiligheid. Waarom? Dat weet ik ook niet
precies, maar mijn moeder stemde altijd braaf Zegering
-Hadders. Dat is ook altijd zo gebleven.
Vanaf het moment dat ik mocht stemmen, was het bij mij
althans zo dat ik op de VVD stemde. En de JOVD, tja...
waarom ik daar nooit lid van ben geworden weetIk
eigenlijk niet. ik heb me -ernooit druk.om gemaakt.
(Stilte)... .Maar laat ik één ding erbij zeggen.
Het is wel zo dat mensen als Albert Jan Evenhuis,
Barend Botje en nu natuurlijk ook anderen uit de
kamerfractie zoals Frank de Grave, Ed Nijpels en zo,
toch allemaal -een zekere opleiding gekregen hebben,
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debatvaardig zijn geworden en een stuk feitenkennis
hebben opgedaan in de JOVD. Dat was met mezelf heel
anders. Wij debatteerden veel meer emotioneel over politieke zaken dan inhoudelijk.
Ik ben toen lid geworden van de VVD, ook nog vrij laat
trouwens hoor, maar binnen een jaar was ik voorzitter
van de VVD in Groningen. Dus dat is allemaal vrij snel
gegaan. En we hadden toen een vrij goed contact met de

JOVD. Dat kan ook niet anders in een stad als Groningen
waar toch vrij veel liberalen wonen. Zo groot is het niet
dus maak je vrij snel kennis met elkaar. En ik vind
dat je als voorzitter van de afdeling Groningen van de
VVD gewoon goede banden met de JOVD moet onderhouden,
maar de JOVD moet wel onafhankelijk blijven. Ik denk ook
dat in die tijd de VVD Groningen, alleen en gezien het
feit dat ondermijn voorzitterschap, de VVD een gesprek
is aangegaan met de FY66, onder andere met deHeer:P1ik,
die nu in de kamer, zit met de huidige EEG-ambassadeur
inJapan,Mr.L.J. Brinkhorst,om te kijken of we
wellicht tot een lijstverbinding konden komen, of een
andere vorm van samenwerking voor de Gemeenteraad van
Groningen.
Vraag:
U bent redelijk voorzichtig in uw taalgebruik. Andere
politici zijn dat even zo. Is het niet frustrerend zo
op-te moeten passen in je taalgebruik?
Antwoord:
Eh, nou toen ik nog in de kamer zat hen Ik af en toe
redelijk krasse dingen gezegd. Nu moet ik mijn taalgebruik
enigszins aanpassen bij de gewijzigde omstandigheden.
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Mensen kunnen gaan zeggen: Nou jongen, maak die woeste

uitspraken maar eens waar. Maar dat betekend natuurlijk
niet dat mijn mening oven een bepaalde zaak gewijzigd
is. ik ervaar--dit ook niet als een beperking. Wel vind

- ik het een -beperking dat ik me op het ogenblik heel erg
netjes moet gedragen. Mijn taalgebruik wijzigt zich wel
eens. Als ik na een handbalwedstrijd even de kantine
induik, dan heb ik een ander taalgebruik, dat wellicht
beter aansluit bij mijn karakter. Je mag natuurlijk
ook niet vergeten dat je niet alleen een VVD bewindsman
bent, maar je representeert tevens én-een departement
én eenregering.
Vraag:
Wat is volgens u de grote kracht van de JOVD? Ik stel
deze vraag met het oog op de onafhankelijkheid van de
JOVD dat momenteel een 'shot item" is.

Antwoord:
De grote kracht van de JOVD is volgens mij, dat het een
plek is waar jongeren met elkaar bewust over politiek
praten. Ik heb de indruk dat dit bij de JOVD in vergelijking

met alle andere politieke jongeren-organisatie

het scherpst, het felst en daardoor het best gebeurt.
Vraag:
-De mogelijkheid tot samenwerking met de Partij van de
Arbeid is eigenlijk voor de komende jaren rigoreus afgekapt. Hoe kijkt u tegen die samenwerking aan?
Antwoord:
Laat ik er dit van zeggen: gezien mijn bereidheid - om
indertijd als -voorzitter van de -VVD -inGroningen i_fl zee
te gaan met D66,- kan niet van mij worden verlangd dat ik
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nu niet met de Partij van de Arbeid in zee zou willen
gaan. We zitten nu met het CDA in het kabinet, dus ik
ga daar geen kwade dingen over zeggen, maar Ik vind het
een ongelofelijke ongezonde situatie in Nederland, dat
er altijd een partij aan de macht is. Daarmee zeg ik
niet dat het CDA er vandaag of morgen uit moet, maar :1k

denk dat het goed is voor het CDA dat het ook een tijdje
een periode van loutering door gaat maken. Voor de toekomst
denk Ik zeker in tijden van kabinetsformaties, de discussie tussen Partij van de Arbeid en VVD beter moet
zijn dan het tot dusverre geweest is. Je moet de mogelijkheid voor de komende jaren zeker nadrukkelijker bekijken.

Ik denk dat de Partij van de Arbeid en de VVD ook zeker
een aantal raakvlakken hebben, waar eens wat aan zal
moeten gaan gebeuren. Maar nogmaals, we werken nu met
het CDA samen. Dat wens ikOp een behoorlijke wijze te
doen, net zoals zij dat op een behoorlijke wijze met ons
doen. Maar voor de toekomst acht ik een andere coalitie
zeker niet uitgesloten. Let wel, de bezinning daaromtrent
moet vanzelfsprekend binnen de partij gemaakt -worden.
Niet binnen het kabinet.

Vraag:
Wanneer komt de PPT naar Groningen?
Antwoord:
Nou, we zijn op het moment erg druk bezig, naast de
financiële kantvan de - PPT-operatie, met de financiering

van de Landbouwschool. -Het is een sta-in-de-weg-in dat
gebied. Daarna proberen -we zo snel mogelijk te komen
tot de bouw van het hoofdgebouw, om vervolgens -'dat
is twee jaar daarna- de hele stroomover te plaatsen.
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Prik me nu niet precies vast op die data, maar laat ik
één ding wel zeggen: het gaat door. Aan de bouwplannen
wordt al hard gewerkt. De PTT en de stad Groningen zijn
nadrukkelijk bezig met elkaar, op de plaats waar
Niemeyer zit, met de voorbereiding tot de bouw. We zijn
ook bezig met het vinden van geld voor de operatie.
Kortom, we proberen op dit moment om de bouw van de
landbouwschool zoveel mogelijk naar voren te trekken,
want je kunt moeilijk les geven op een terrein waar het
davert van de bouwactiviteiten voor de PTT hoofdkantoor.
Rond, laat Ik zeggen 1986 moet de landbouwschool klaar
zijn en tegelijkertijd zal men al moeten beginnen met
de restvoorbereidingen zo mogelijk met de bouw van het
hoofdkantoor. In 1986 dus.
Vraag:

-

Iets geheel anders. Kunt u ons eens wat vertellen over
her departement Verkeer & Waterstaat. Wat doet uw departement zoal, en waarvoor dienen al die regeltjes? Het
lijkt of het verkeer meer en meer geregeld wordt in
wetten en besluiten. Dat is toch niet liberaal?
Antwoord:
In de verkeerswetgeving blijkt dat de auto aan een aantal
eisen moet voldoen, toestand van de banden, remmen, schokbrekers om maar een paar dingen te noemen. War blijkt
nu in de praktijk? De toestand van het wagenpark loopt
achteruit, mede als gevolg van de economische situatie.
Desondanks is het gelukt om het aantal verkeersdoden en
gewonden terug te brengen tot de helft, 1700. Maar dat
is natuurlijk toch nogal wat. De autogordel is toen ingevoerd. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk om
zo'n ding om te hebben. Toch is er een behoorlijk percentage dat de gordel draagt.
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De bromfietsenhelm, die bijna door iedereen gedragen wordt.
Bewezen is dat dit honderden verkeersdoden per jaar scheelt,
vooral voor bromfietsers. En jongeren moeten zich realiseren dat, hoe vervelend en ellendig het ook is, dat
wanneer je naar een feestje gaat, je steeds met zon
grote knobbel onder je arm loopt, het toch erg belangrijk is. Bovendien, bij bromfietsers springen de 16 tot
18 jarigen eruit, wat het aantal verkeersdoden betreft.
En bij motorrijders zijnde slachtoffers juist de 18
tot 20 jarigen. Dus, ondanks een aantal voorwaarden die
zijn gesteld in de wet, vallen er in Nederland per jaar
1700 verkeersdoden.
Eén procent ongevallen minder betekent 15 tot 20 doden
minder en ondeveer 200 zwaar gewonden of andere nare
dingen. Er is gezegd dat het effect van de autokeuring
die het kabinet nu wil laten houden, marginaal is. De
Heer Van Vollenhoven noemde het wellicht drie procent.
Dan zeg Ik op mijn beurt: dat zijn nog altijd tegen de
50

-a

60 verkeersdoden, 600 zwaargewonden en een -enorm

groot aantal lichtgewonden. Moet -je nu de mensen gaan
dwingen om te doen wat in feite toch al in de wet ataat.
Je hebt daarbij een keuze. Je kunttwee dingen doen.
Je kunt -tegen de mensen zeggen: luister eens goed,
u moèt daaraan voldoen. Dat moet dan ook gecontroleerd
worden. Tegenwoordig is het nog ze dat die -controle
eigenlijk verwaarloosbaar is, -zeg nou zelf! Ik -heb hiervoor een systeem waarbij èn geregistreerd
-wordt èn een keuringsbewijs wordt uitgereikt, waarop de politie alles kan aflezen. Daarnaast, en dat is je
- tweede keuze, kun je zeggen: ik laat het maar zo.
- - De commissie Geelhoed (belast metde dereguleringsope.
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ratie -red.) zit wat op die lijn. Ze hebben gezegd: de voordelen ervan wegen niet op tegen de nadelen, met name de kosten.
En dat bestrijd ik! Want wat gaat het je kosten?
Als de operatie op zijn hoofdpunt draait, kost het de
mensen vier gulden vijftig per jaar » te betalen als opslag
op je Deel lii. Ook de 'eigenaars van wagens die niet gekeurd
worden -dat zijn de auto's tot en met driejaar- hebben er
alle belang bij dat hun mooie auto niet door een oud en
verwaarloosd lijk in elkaar wordt gereden, ik zeg, die kosten
vallen wel een beetje mee.
Dan » en dat moet je niet vergeten » is de WAM, onlangs de
Tweede Kamer gepa&eerd » de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen. Die wordt gekoppeld aan het kentekenregister.
Het andere woorden, ook daar krijgen we langzamerhand een
beeld van hoe de zaken liggen.
Kom Ik nu nog even terug op die deregulering. De keuze gaat
tusen een stuk vrijheid, wat de mensen kennelijk niet helemaal aankunnen, wat ik erg vervelend vind, en daarnaast
een stukje dwang. Dan zeg ik » goed » Ik wil graag
dereguleren, ik wil graag overbodige regels schrapper, Ik
wil de mensen niet meet belemmeren in hun vrijheid dan nodig
is, Ik wilde mensen niet meer op kosten jagen dan
wezenlijk noodzakelijk is. Maar ik zeg, in dit geval slaat
toch mijn voorkeur over in een vorm van regulering.
Overigens moet het wel een regel zijn die zo simpel
an eenvoudig mogelijk is, en voerde mensen zo weinig mogelijk hinder met zich meebrengt. En verwijten, in de zin van
ja, nu wil de overheid weer alles regelen, vind ik dan ook
niet terrecht. iriwners de overheid heeft het al geregeld.
Er is precies vastgesteld aan welke normen je auto of
je caravan moet voldoen. Maar veel mensen houden zich
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er niet aan. Dan zeg ik, sorry mensen, u hebt zich niet aan
de regels gehouden zoals het zou moeten. Het spijt me, maar
nu moet ik toch naar een vorm van regulering zoeken.
Overigens is dit natuurlijk het aloude dilemma voor
liberalen. Je wilt niet alles regelen, maar het algemeen
belang eist dat je het soms wei doet. Je kunt ook niet alles
Vrij laten. Dan krijg je anarchic. Liberalen willen vrijheid ten opzichte van de maatschappij. Dat is een zaak die
je telkens moet afwegen.
Ik heb de wet ook gebonden aan een tijdsduur van vijf jaar,

-ik denk dat dat voor alle wetten moeten gelden om ze op
hun tijd door te lichten. Dus ik wil geen eeuwig durende
wetten, helemaal- niet. Het zou dus zo kunnen zijn, dat over
een aantal jaren de toestand van het wagenpark zo goed is,
dat de wet niet meer hoeft. Dat is niet zo'n vreemde gedachte
als je bedenkt dat de -kwaliteit - van autos constant verbeterd
wordt, je zult dus steeds minder onderhoud krijgen.
Vraag;
Waar bent u nu het meest trots op als de afgelopen elf
-maanden van uw ambt als staatssecretaris van Verkeer &
Waterstaat onder de -loep genomen worden?
Antwoord;
Och, joh, ik heb nog veel te weinig gedaan. - Wat -komt er nu
uit je handen hè in die elf maanden. Ik vind het -wel
belangrijk dat ik ten aanzien van het beroepsgoederenverkeer
veel nadrukkelijker op de lijn zit van de eigen verantwoordelijkheid die de ondernemer zelf heeft. De ondernemer moet niet teveel de beschermende hand van de Overheid
boven zich voelen. -ik probeer zoveel mogelijk om die hand
te nemen, dit in tegenstelling tot veel van mijn voorgangers.
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Dit geldt natuurlijk voor alle ondernemers. Elke bedrijfstak moet zoveel mogelijk op eigen benen staan -en niet op
de overheid rekenen op financieel terrein, noch op ebig ander
gebied. De overheid helpt soms wel, maar het moet geen
automatisme worden.
Tja... en verder kun je natuurlijk nog wel wat andere
dingetjes opnoemen die ik gedaan heb. ik ben met de
dertig kilometerborden in de bebouwde kom gekomen, Ik ga
de rijbewijzen volgens Europese normen veranderen. Maar dat
is niet het belangrijkst. Wat ik wel belangrijk vind, is
dat- er een mentaliteitsverandering optreedt

,

op een aantal

wezenlijke terreinen. En wanneer Ik straks over een aantal

jaren weer weg ben hoop Ik dat die koersverandering in het
beleid erin -blijft. - Dat is echt belangrijk

-

Toen we achteraf de tekst van het interview doorlazen,
lazen we meer over het departement dan over de ervaringen
met de1 JOVDvan drs. Scherpenhuizen. Mag het geheel u

-

toch interesseren, u weet nu alvast wanneer -de PTT naar
Groningen komt. -Fijn dat u tijd, babbel en -borrel - voor
ons had Jaap Scherpenhuizen.
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Nawoord van de Lustrumcoznissie.

Vijf en dertig jaar geleden werd do afdeling Groningen van
de JOVO opgericht. De afdeling is daarmee een van de oudere
en de oudste noord&ijkeafdelig van de JOVO. Om dit zevende
lustrum op passende wijze te kunnen vieren is in het voorjaar van 1983 een lustrumcormaissie in het leven geroepen.
De eerste weken lag het tempo zeker niet hoog, wei kwamen
toen al een aantal constructieve ideeën naar voren.Eën van

die ideeën was het uitbrengen van een Lustrumboek.
Zoals ual lezende heeft gemerkt, is de lustrumcoewnissie

geslaagd in de verwezenlijking van dat laatste idee.
Twee maanden voor het uitbrengen van dit boek zag het er
echter nog niet naar uit, dat dit plan verwezenlijkt kon
worden. Op dat moment stonden al zeer veel bijdragen voor
het boek vast, echter de financiële kant van het hele projekt was nog uiterst schimmig. Daarom wil ik alle adverteerders danken voor de steun die zij ons hebben gegeven. Zij
hebben er mede voor gezorgd dat er een lustrumboek is
gekomen .
Een speciale eervolle vermelding verdient de Heer Evenhuis
uit Groningen. Hij offerde zijn herfstvakantie op om de
geschiedenis van de afdeling Groningen te beschrijven.
Dit is zeker geen eenvoudige zaak geweest daar in feite

zeer veel geschiedenis herontdekt moest worden.
Een andere historicus die zich voor het boek heeft ingezet is Kees Fiuyt, JOVD lid in Utrecht. Hij heeft in zeer

korte tijd een prima stuk geschreven over de ontwikkeling
van het liberalisme. Hij heeft ervoor gezorgd dat de

geschiedenis van het liberalisme in een breder kader
wordt geplaatst.
De Heer Vonhoff heeft de taak op zich genomen:het voorwoord
te schrijven. Ondanks het feit dat wij onze hoop hadden
gevestigd op zijn bereidheid dit te doen, was de
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lustrumcoimiissie zeer aangenaam verrast dat hij zo
snel en hartelijk op ons verzoek reageerde.
Degeintervieuwden wil ik hartelijk danken voorde tijd
die zij beschikbaar stelden. In het bijzonder wil ik hierbij
denken aan de Heer de Vries, d Heer en Mevrouw bossina- de Vries,
de Heer Domanicus van den Bussche, de Heer Roethof,
Mevrouw Siertsema en de Heer Scherpenhuizen.
Bijzondere dank is de lustrumcomissie nog verschuldigd aan
de voorzitter van de afdeling Groningen, Johan Smit, en
oud-voorzitter, Marcel Gubbels ; opdevoor- en op de
achtergrond hebben zij veel werk verricht.
Gijs-Wim de Haas die bijna een half jaar hij de voorbereiding van het lustrum en lustrumboek actief is geweest,
heeft helaas de voltooiing hiervan niet meer als lid van
de lustrumcoimnjssie meegemaakt wegens zijn drukke
werkzaamheden. Tot hem wil ik zeggen dat zijn medewerking
toch niet voor niets is geweest gezien ons eindresultaat.
Tot slot wil Ik iedereen bedanken die Ik nog niet bij
name heb kunnen noemen.
De lustri.ancoemissie heeft zijn best gedaan zoveel mogelijk
facetten van de afdeling te laten zien en zo goed mogelijk
een indruk te geven van 35 jaar afdeling GRoningen.
Volledig zal dat nooit kunnen zijn, daarom wil Ik de lezers
van dit boek ook oproepen dergelijke constrûktieve opmerkingen aan ons door te geven, persoonlijk of via Postbus 316,
Groningen t.n.v. JOVD- lustrumcoemissie.
De lustrumcomissie heeft met zeer veel plezier haar
schouders gezet Onder werk, dat als vanzelf boven die schouders groeide en groeide. wij verwachten dat dit zeker niet
het laatste lustrum zal zijn van de afdeling Groningen,
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een afdeling van een JOVU die borrelt van activiteiten
Cees van Sluys
voorzitter Lustrers commissie.

11,18
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Zij bestuurden de afdeling Groningen

U kent wellicht het idee, moeite uit te drukken in k
papier, aantallen vlakgum, liters vulpen-inkt ect,
Het samenstellen van onderstaande bestuurslijst is o
dergelijke methode uit te drukken. Een eenheid is teteroontikken, het aantal ontelbaar. Helaas is het aantal niet een
volledige garantie voor de juistheid van de bestuurslijst.
Wij hebben ons best gedaan om een zo compleet mogelijke lijst
samen te stellen, maar konden niet iedereen achterhalen.
In onderstaande lijst hielden wij de volgende volgorde aan;
voorzitter, vice-voorzitter organisatie, vice-voorzitter politiek,
secretaris, penningmeester, algemeen bestuurslid. Ook in deze
taakverdeling kunnen onjuistheden zijn geslopen. Wij houden
ons aanbevolen voor uw aanvullingen en verbeteringen, en
hopen bij een volgend lustrum door een dan zittend bestuur
een 100 % juiste lijst te krijgen aangeboden. Vooralsnog
bedanken wij de mensen die ons hebben geholpen met het
samenstellen van deze lijst.

De oprichters: 1948

Tim de Vries
Albert van Duinen
Ubel van der Werff
Klaas t30ss1na

De bestuurders:
1950 Klaas van Dijk

1948-1949 Klaas van Dijk
Annet Staal

Els Roeifseina

Zus Streuper

HandEelkrnan Rooda
Tim de Vries

Tim de Vries

Onno Taiiers
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1951-1952 Klaas van Dijk

195 Ceo Bruins
Eis Roelfseaia

Eis Roeifsra

195-1953

1954

Wim Piaizier

Wim Plaizier

Hans Eelksian Rooda

Anna Dijkstra

Onno Tamrens

Onno Tamers

Tim do Vries

1953 Dick Martinus

Eis Roeifsema

Cees Vies

Piet Lanting

SBos

Anna Dijkstra

Pim Nanninga

Dick Martinus

Els Roeifsenia

1,955 Bernard Dorhout

Dick Martinus

Coos Vlas

Cees Vies

Fiet Bos

Fiet Bos

Pim Nanninga

Klaas de Jonge

Bernard Dorhout

Kers Huisman

1956-1957 Bernard Dorhout

1958-1959 bernard Dorhout

Kars Huisman

Janneke Msseiman

Fiet Bos

Trijn 'Hoiting

Klaas de Jonge

Klaas de Jonge

Jan Hoeksoma

Jan Hoeksema

1960-1961 Ger Boosman

1962-1963 Jan bosscher

Fenje Meliema

Antje van Slooten

Tineke Buiter

SKuipers

Maarten Jonker

Oer Boosman

Trijn Hoiting

Theo Lenes
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1964

1965-1966

Ger Boosman

GJ.Fleers
Tineke Muntinga

Antje van Slooten
Pieter Jonker

C.I.van den Dolder

Ton de Vries

Manen Rutgers
J Roozen

191

Evert Dumarch van
Voorthuizen
Jan Kuipers

-

1967-1968

Barend Potjer
bert Spahr van der Hoek

vv

Greta Postema

Avan Angel

-

secr. I

F.Borchets

-

secr.

Fred Kooiman

~.

Cees Roelofsen
H. Batmouw
Barend Potier

1969

Jan Weggei.aris

1970

b.Eenhoorn
Duke Doniinicus v .d. Liussche

Johan van Dijk
Duke Dominicus

H.broothuis

v.thBussche

Kor Meyer

Rolf Soer
Janneke Hanewold

-

Gezinus Everhuis
Arend Jager
Roelof Schutrups

1971

Kon Meyer

1972

Henk Plaizier

Egbert Hidding

Lidy iioets

Lidy Doets

Simon Wachter

Gerard Meyling

Roeland Pels

Ineke Zomerman
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Froukje d

1914

Boer

Henk Plaizier
Roeland Pels

Lidy Doets
Duke Dominicus vd,

Lidy Doets
Simon Wachter

Bussche
Jeroen ter Kuiie

19Ï5

1977

Henk Romp

976

Reinoud van Bruggen

Reinoud van Bruggen

Henk Plaizier

Gerrit Zuidema

Gerrit Zuidema

Truus Nieuwenhuizen

Henk Romp

Albert Lanmerts

Truus Nieuwenhuizen

Hendrik Oudman

1978

Titia Siertsema

Truus Ni euwenhui zei.

Rolf Rijkmans

Titia Sietsema

Hans Eykelenboom

Ab Bruggeman

Marja Datema

Willem Togtema

Dirk Botje
Leon Schuttelaar

1979

Frank Spoelman

198u

Henriette Robaard

Frank Spoelman
Erik Neef

Dirk Botje

Leon Merkveld

Edwin Otten

Dirk botje

Leon Merkveld

Hans Siertsema

Erik Neef

Henriette Robaard

Hans Siertsema

Johan Smit
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1981

Erik Neef

1931198

Dirk Botje

Dirk botje

Leon Menkveld

Karla de Jonge

Andre Tempelaar

Ayolt Renes

Paul Nieuwland

Hans Siertsema

Johan Smit

Paul Nieuwland

Henriette Robaard

Auke van Petten

Hans Siertsema

1982

Erik Neef

-

Marcel Gubbels
Idzard van Eeghen

198-1983

Marcel Gubbels
Anneke Bos

Paul Nieuwland

Bruno bruins

Karla de Jonge

Willem Luiten

Jaap van der Weide

Jaap van der Weide

Bruno Bruins

Martine van der Wal
iijs Wim de Haas

1983

Johan Smit
Harry Kuiper
Jan Chris Kampfraath
Dinike Barlagen
Jaap van der Weide
Allart Kel holt
Willem Luiten
Martine van der WA1
Bruno Bruins

COLOPHON

Zij hebben meegewerkt aan de totstandkoming van
dit lustrumboek:
R. Vonhoff, K. Doseina, T de Vries, mevr. D.
Bossina-de Vries, J. Evenhuis, Kees Fluyt, Th
Dominicus vanden Bussche, E. Roethof, Titia
Siertsema, J Saherpenhuisen, Jan Chris Kampfraath, Taline Willems, Idsard van Eeghen, Erik
Geurts, Allart Kelholt, Gijs Wim de Haas, Johan Smit, Jos Zevenberg, Willem Luiten, Marcel
Gubbels, Leo Rarteveld, Femmeke Weide, Hans
van Maar, Ada den Ottelander, Gerty Smit, Map-

tine van der Wal, Adverteerders, Donateurs,
Cees van Sluys, Harry Kuiper, Jaap van der Weide, Auke van Petten, Pauline Geerdes en Bruno
Bruins
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