
HOOFDSTUK 1 • DE JOVD IN DE JAREN VIJFTIG 

De veer van het liberale uurwerk 

Op 14 septemben957 werd VVD-leider prof. mr. P.J. Oud wegens zijn 
veertigjarige lidmaatschap van de Tweede Kamer door de JOVD ge

huldigd als erevoorzitter. Hij was de enige naoorlogse parlementari

er die zijn mandaat nog gekregen had binnen het districtenstel. In 

1917 was hij voor de Vrijzinnig-Democratische Bond verkozen na

mens het district Den Helder. De huldiging van Oud vond plaats in 

Rotterdam, de stad waar hij van 1938tot1941 en van 1945tot1952 bur

gemeester was geweest. De liberale leider werd door elf JOVD-dames, 

gehuld in traditionele klederdracht van de elf provincies van Neder

land, naar het podium begeleid. JOVD-voorzitter Huub Jacobse bood 

hem het erevoorzitterschap aan. Vervolgens kreeg Oud een taart van 

de dames. Dit was een speciaal door een banketbakker gemaakte 

Driemaster, wat natuurlijk sloeg op het gelijknamige maandblad van 

deJOVD. 

De JOVD had besloten om Oud erevoorzitter te maken vanwege 

zijn inzet voor de liberale beweging in Nederland en omdat hij het 

belang zou inzien van een liberale jongerenbeweging. In zijn toe

spraak was Oud in ieder geval vol lof over de JOVD: 'In het liberale 

uurwerk is de VVD de regulator, zonder welke het uurwerk onregel

matig zou lopen, maar de JOVD is de veer, zonder welke het uurwerk 

helemaal niet zou lopen. ' 1 

Ondanks deze huldeblijken en mooie woorden was het tussen 

Oud en de JOVD niet altijd pais en vree. In de eerste tien jaar van haar 

bestaan moest de JOVD haar eigen onafhankelijke koers nog echt be

vechten. De VVD van Oud werkte niet altijd mee, en soms ook tegen. 
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EEN NIEUWE LIBERALE JONGERENORGANISATIE 

Haar onafhankelijkheid, waar de JOVD zich zo op voorstaat, vindt 
haar oorsprong in de vooroorlogse liberale jongerenorganisaties. 
Tijdens het interbellum kende Nederland twee liberale politieke par
tijen: de Vrijheidsbond/Liberale Staatspartij (LSP) en de Vrijzinnig
Democratische Bond (voB) . De VDB noemde zich trouwens niet li

beraal maar vrijzinnig. 
De voB had sinds 1923 een eigen politieke jongerenorganisatie, de 

Vrijzinnig-Democratische Jongerenorganisatie ( VDJO). Deze orga
nisatie wilde jongeren politiek vormen. Daarnaast wilde de VDJO 
een studiecentrum zijn van 'democratisch voelende jongeren' en 
bood de jongerenorganisatie voorlichting door het organiseren 
van lezingen, studiekringen en debatavonden. 2 De VDJO vond on
afhankelijkheid heel belangrijk. In haar in 1930 opgestelde begin
selverklaring legde de VDJO haar onafhankelijkheid ten opzichte 
van de VDB nadrukkelijk vast. De VDJO kreeg advies van voB'ers, 
maar de beslissing lag bij de jongeren zelf. De voB respecteerde dit.3 

Ook de Bond van Jonge Liberalen (BJL), de in 1924 opgerichte jon
gerenorganisatie van de LSP, vond onafhankelijkheid belangrijk.4 

Aanvankelijk was de relatie met de LSP goed, maar toen de Jonge Li
beralen plannen maakten om met de VDJO te fuseren kwam deze re
latie onder druk te staan. Toen voorzitter H.L. van Zanten eind ja

ren dertig bovendien voorstelde om een nieuwe liberale politieke 
partij op te richten, omdat de LSP en voB zouden hebben afgedaan, 
barstte de bom. De LSP wilde de band met de BJL doorsnijden en een 

nieuwe jongerenorganisatie oprichten die direct onder de partij 
moest vallen. Uiteindelijk gebeurde dat niet. Binnen de BJL was ook 
kritiek op de koers van Van Zanten. Henk Korthals, de latere vvo
parlementariër en -minister, werd de nieuwe voorzitter en zorgde 
weer voor betere relaties met de moederpartij. Het conflict had de 

BJL niet goed gedaan. Van de ongeveer 5000 leden liepen er zo'n 
2oooweg.5 

De op 24 januari 1948 opgerichte Volkspartij voor Vrijheid en De
mocratie was een fusie van de in i946 opgerichte Partij van de Vrij 
heid (PvdV) van Dirk Stikker en het Comité-Oud. De PvdV was min 
of meer de naoorlogse voortzetting van de Liberale Staatspartij, het 
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Comité-Oud bestond uit oud- vos' ers onder leiding van P.J. Oud 
die in 1947 uit de Partij van de Arbeid waren gestapt. De PvdA was in 
1946 gevormd uit de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbei
derspartij, de Christelijk-Democratische Unie en de Vrijzinnig-De
mocratische Bond. Het sociaal-democratische element domineerde 
deze zogenaamde doorbraakpartij echter te zeer, zodat Oud en en
kele geestverwanten het na een jaar voor gezien hielden. Oud wilde 
echter niet lid worden van de PvdV maar een nieuwe partij vormen 
waarvan hij de leider zou zijn. Dit werd dus de VVD. Bij het kiezen 
van een naam voor de nieuwe partij werd bewust de term 'liberaal' 
vermeden, omdat dit negatieve associaties opriep met de economi
sche crisis van de jaren dertig, de harde bezuinigingen en de hoge 
werkloosheid. Vrijheid en Democratie hadden, zeker zo vlak na de 
oorlog, daarentegen een hele positieve klank. 

Tijdens het korte bestaan van de PvdV kwam de oprichting van 
een nieuwe liberale jongerenorganisatie ter sprake. Op de hoofdbe
stuursvergadering van 31mei1947 werd een commissie ingesteld die 
dit moest voorbereiden. De commissie adviseerde het hoofdbestuur 
een jongerenorganisatie op te richten die onafhankelijk zou zijn. Als 
de jongerenorganisatie onder de vlag van de PvdV zou varen zou dit 
te veel de kant opgaan van de praktische politiek, terwijl de jonge
renorganisatie vooral bedoeld zou zijn als plek waar jonge mensen 
politiek werden gevormd. Toen Oud in oktober 1947 uit de PvdA 
stapte en voornemens was om samen met de PvdV een nieuwe libe
rale partij te vormen werd de oprichting van een liberale jongeren
organisatie een jaar uitgesteld. 6 

Dertien maanden na de oprichting van de VVD werd de Jongeren 
Organisatie Vrijheid en Democratie opgericht. Het initiatief kwam 
bij de VVD vandaan. De partij had namelijk besloten de in de PvdV 
opgerichte commissie te laten voortbestaan. Op zaterdagmiddag 
26 februari 1949 was het eindelijk zo ver. Zo'n 35 jongeren kwamen 
bijeen in de Louis xv-zaal van de Pulchri Studio aan de Lange 
Voorhout in Den Haag. De bijeenkomst7 werd voorgezeten door 
D.W. Dettmeijer, voorzitter van de VVD-commissie. De tijd was 
rijp. Dettmeijer vertelde dat in Vlaanderen en Denemarken de 
liberalen zo vlak na de oorlog ook weer een jeugdbeweging waren 
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begonnen en dat Nederland daarom niet kon achterblijven. Er 
werden vier belangrijke zaken besproken: 

1. De leeftijd van de leden. 
2. De vraag of de JOVD mentors moest hebben. 
3. 'Is de JOVD een politieke organisatie dan wel slechts een studie

groep ter bestudering van de staatkundige en maatschappelijke 
problemen?' 

4. De vorming van een voorlopig hoofdbestuur. 

De JOVD wilde niet vasthouden aan de leeftijd van 25 jaar. Jongeren 
van boven de 25 hadden meer ervaring en konden ook leiding geven, 
waardoor er niet steeds sprekers van buiten hoefden te worden uit
genodigd. Nederland kende bovendien een Jeugdparlement, waarin 
ook jongeren ouder dan 25 jaar zitting hadden. Een besluit over de 
leeftijdsgrens werd op de oprichtingsvergadering nog niet genomen. 

De JOVD had aanvankelijk enige behoefte aan sturing, vandaar de 
jonge liberalen 'mentors' wilden: 'De plaatselijke afdeling van de 
vvD heeft tot taak een mentor uit eigen kring aan te wijzen. De men

tors zijn onze geestelijke vaders. Zij zien erop toe, dat alle plaatselij
ke afdelingen van de JOVD in dezelfde geest werken.' 

Enige discussie ontstond toen de onafhankelijkheid van de JOVD 

en haar relatie van de tot de VVD ter sprake kwamen. Een zekere 
meneer Fonkert uit Oud-Beijerland, oud-lid van de vooroorlogse 
Bond van Jonge Liberalen, wilde de vergadering sterk in overwe
ging geven 'de jongeren al vroeg op te voeden in de beginselen van 
de vvD' . Dat moest ze 'met de paplepel ingegoten worden'. Gert 
Stempher uit Amsterdam was het daar niet mee eens. Hij was van 
mening dat 'de discipline en de offervaardigheid niet van die aard 
zijn als bij de Katholieke en Socialistische beweging. Zeer vroeg 
meent men daar een oordeel te hebben t.a.v. principiële dingen. De 
JOVD moet niet de bijwagen van de vvD worden; maar wij willen 
graag contact houden met de VVD (mentor).' 

De notulist vatte de conclusie van de aanwezigen samen: 'De JOVD 

is wel een politieke organisatie, maar geen partijpolitieke organisa
tie. Wij hebben de ruimte om ons te oriënteren, zodat wij als spreker 
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niet alleen mensen van dezelfde kleur uitnodigen, maar ook tegen
standers aan het woord laten komen.' 

Vervolgens kwam het vierde agendapunt aan de orde, de verkie
zing van een voorlopig hoofdbestuur. Dit eerste hoofdbestuur be
stond uit negen mannen. W.J. de Blaey uit Den Haag werd voorzit
ter, Ger van Schagen uit Amsterdam was belast met het secretariaat. 
De andere hoofdbestuursleden waren Bram A. Delfos, M. Harde
man, H.C.W. van Wageningen, Jacques G.Th. Linssen, C.J. de Vis
ser, C.A. van der Haar en J. van der Vorm. Twee hoofdbestuurders 
kwamen uit Amsterdam, twee uit Den Haag, een uit Kruiningen, 
een uit Leiden, een uit Oud-Beijerland, een uit Rotterdam en een uit 
Utrecht. De grote steden uit het westen van Nederland waren dui
delijk oververtegenwoordigd in het eerste hoofdbestuur. 

Hierna richtte VVD-Kamerlid Henk Korthals het woord tot de 
vergadering. Korthals voelde zich als de laatste voorzitter van de 
Bond van Jonge Liberalen zeer betrokken bij het reilen en zeilen van 
de JOVD. Hij fungeerde tot zijn overlijden in 1976 als een mentor 
voor de vereniging, op wie het hoofdbestuur altijd kon rekenen. De 
gloedvolle toespraak van Korthals werd dan ook met een vurig en

thousiasme begroet. Korthals riep de jongeren uit de vrijzinnige 
richting op te strijden voor vrijheid, recht, menswaardigheid en ge
rechtigheid: 'Wij moeten bereid zijn voor deze beginselen ons leven 
feil te hebben.' Maar behalve dat hij zijn publiek wilde enthousias
meren voelde Korthals zich ook gedrongen tot een belangrijke 
waarschuwing: 'Laten wij er ook steeds voor waken, dat onze orga
nisatie niet gepenetreerd wordt door de Communisten.' De angst 
voor de communisten, die in 1948 een staatsgreep hadden gepleegd 
in Praag en tussen 24 juni 1948 en 12 mei 1949 West-Berlijn blok
keerden, zat er diep in bij de liberale familie. 

Tijdens de rondvraag deelde Stempher mee dat hij bereid was om 
op zijn kosten een maandelijks verenigingsblad uit te geven. Stemp
her was behalve redactiesecretaris van het VVD-blad Vrijheid en De

mocratie ook eigenaar van een kleine uitgeverij. Het blad zou later 
de naam Driemaster krijgen. Deze naam was bedacht door Jacques 
Linssen. De drie masten stonden voor vrijheid, verantwoordelijk
heid en sociale gerechtigheid, drie liberale principes waardoor de 
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JOVD zich wilde laten leiden. De Driemaster verscheen voor het eerst 
in juni 1949 in weekendformaat, de helft van een normale krant. Om 
de kosten deels te dekken zocht Stempher naar adverteerders. Ge
zien de naam van het blad waren dat in het begin vooral scheeps
werven en machinefabrieken. Later kwamen daar advertenties van 
de NRC, het Algemeen Handelsblad en de AVRO bij . Ook de liberale 

JOVD was in de jaren vijftig nog verzuild. 
Toen de JOVD werd opgericht bestonden er al enkele afdelingen. 

De oudste afdeling was die van Rotterdam, die al vanaf januari 1948 
bestond, vlak voor het ontstaan van de VVD en ruim een jaar voor de 
officiële oprichting van de JOVD. Initiatiefnemer van de Rotterdam

se afdeling was Edgar Nordlohne, die in 1951 landelijk voorzitter van 
de JOVD zou worden. De Rotterdamse afdeling en de afdelingen die 
in 1948 werden opgericht in Den Haag, Leiden en de Hoekse Waard 
waren VVD-onderafdelingen, afhankelijk van de plaatselijke vvD
afdelingen. Na 26 februari 1949 zouden deze VVD-jongerenorgani
saties worden omgevormd tot JOVD-afdelingen.8 Tijdens de oprich

ting werd er ook melding gemaakt van afdelingen in Amsterdam, 
Assen en Leeuwarden, maar het is niet duidelijk of deze al beston

den voor de officiële oprichting van de JOVD. Ten slotte waren er in 
Utrecht, Nijmegen, Zuid- en Noord-Beveland, Hilversum en Zeist 
vertegenwoordigers van de JOVD te vinden. Hoewel er niet in al deze 

plaatsen een lokale afdeling zou ontstaan was de aanwezigheid van 
jonge liberalen positief voor de JOVD: men hoefde niet alles van de 
grond af op te bouwen, er waren al structuren gelegd.9 

De VVD werd van het ontstaan van de JOVD op de hoogte gesteld. 
Henk Korthals, die behalve Kamerlid ook hoofdredacteur van het 
VVD-orgaan Vrijheid en Democratie was, wijdde een hoofdredactio

neel commentaar aan de oprichting van de nieuwe liberale jonge
renorganisatie: 

Aan de geboorte (van de JOVD) willen wij ook op deze plaats be
kendheid geven en wij willen aan deze mededeling onze vreugde 
toevoegen over het feit dat de jongeren uit onze levenssfeer thans 
een eigen organisatie hebben, waarin zij zich thuis kunnen voelen. 

Een organisatie, die is van henzelf, die zij in volle vrijheid leiden 
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kunnen en voor welker goede gang van zaken zij, krachtens eigen 
beginsel, ook zelf de verantwoordelijkheid zullen dragen. 

De onafhankelijke JOVD was verantwoordelijk voor haar eigen zaak
jes en moest zichzelf maar zien te redden. De VVD bood nauwelijks 
organisatorische steun. Wel kreeg de liberale jongerenorganisatie 
van de VVD een subsidie van 4500 gulden, omgerekend naar de va
luta van vandaag een kleine 20.000 euro, om een goede start te ma
ken.10 

DE EERSTE STAPJES 

In het oprichtingsjaar ontstond er binnen de JOVD ook al de eerste 
ruzie. In augustus 1949, amper een halfjaar na zijn aantreden, moest 
voorzitter De Blaey het veld ruimen. Dit zou om 'persoonlijke rede
nen' zijn, aldus de Driemaster. In werkelijkheid was er een hoogop

lopend conflict ontstaan toen De Blaey, zonder medeweten van de 
andere leden van het hoofdbestuur, had besloten banden aan te 
knopen met het Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid. 11 Dit 
conservatieve comité, dat onder leiding stond van oud-premier 

P.S. Gerbrandy en historicus F.C. Gerretson, verzette zich fel tegen 
de dekolonisatie van Nederlands-Indië en vond <lat de Nederlandse 
rijkseenheid bewaard moest worden. De Blaey werd verweten dat 
hij de JOVD tot een bijwagen van dit comité wilde maken. Overigens 

was P.J. Oud in 1946 betrokken bij de oprichting van Rijkseenheid 
en zou een conflict tussen de VVD-fractieleider en Dirk Stikker in 
1951 over Nieuw-Guinea leiden tot het aftreden van de laatste als mi

nister van Buitenlandse Zaken. 
De Blaey werd opgevolgd door Jacques Linssen, die op de eerste 

algemene vergadering van de JOVD op 12 november 1949 officieel 
werd verkozen tot voorzitter. Op deze vergadering werden ook de 

statuten van de JOVD vastgesteld. De JOVD meed in deze statuten de 
term 'liberaal' en koos voor het begrip 'vrijzinnig-politiek'. Pas ja

ren later, toen de herinnering aan de crisis van jaren dertig was ver
vaagd, durfde de JOVD de term 'liberaal' te gebruiken. In de statuten 

stond dat JOVD-leden tussen de 16 en 30 jaar oud moesten zijn, maar 
dat hoofdbestuurders tot hun 35ste lid mochten blijven. Verder 
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moesten afdelingen uit minimaal 5 mensen bestaan, en kregen afde
lingen per 25 leden één stem op de algemene vergadering. 12 Ten slot
te boden artikel 52 en 53 in de statuten het hoofdbestuur en de afde
lingen de mogelijkheid om uit de VVD adviseurs te benoemen. Deze 
VVD-adviseurs zouden na benoeming op bestuursvergaderingen 
aanwezig mogen zijn en hadden daar een adviserende stem. Enkele 
jaren vervulde vvD'er J.M.F.A. van Dijk deze rol voor het hoofdbe
stuur. Hij was oud-vDB'er, een vertrouweling van Oud en lid van 

het vvD-hoofdbestuur.13 Na Van Dijk bleef de functie vacant. 14 

De JOVD bouwde zich ondertussen organisatorisch verder uit. In 

1951 werd het district Noord opgericht, het eerste district in de JOVD. 
Er zouden meerdere volgen. Aanvankelijk duurden congressen niet 
lang. Er was weinig tijd voor discussie ingeruimd. Op de zogenoem
de 'Trekpaardenconferenties' was die tijd er wel. Op deze bijeen
komsten werden organisatorische, financiële en propagandistische 

vraagstukken besproken. Deze conferenties waren bedoeld voor de 
actieve leden, de 'trekpaarden', die meestal een functie vervulden in 

het bestuur van een afdeling, district of commissie. In 1954 kreeg de 

JOVD bovendien een eigen logo dat de vereniging nog steeds ge
bruikt. De leeuw in het logo staat symbool voor de strijd voor de 
vrijheid, de hoed is natuurlijk de vrijheidshoed, een symbool uit het 
Oude Griekenland dat in de zestiende eeuw werd herontdekt.15 

In de eerste helft van de jaren vijftig organiseerde de JOVD een aan
tal zomerkampen, waar de bezoekers inhoud en plezier met elkaar 
combineerden. 'Het Centrale Kader heeft daar een aantrekkelijk 

programma samengesteld, zowel tot Leringhe als tot Vermaeck!', 
schreven de organisatoren van het zomerkamp van 1956 te Grolloo, 

een dorp in de bosrijke provincie Drenthe. De JOVD had het idee van 
de zomerkampen afgekeken van de VDJO en de BJL, haar twee liberale 
voorgangers, die zulke kampen in de jaren dertig ook organiseerden. 

Het eerste zomerkamp werd van 22 tot 30 juli 1950 georganiseerd in 
Holten, Overijssel, en was een groot succes. Meerdere zomerkampen 
volgden. In de Driemaster van maart 1953 werd het zomerkamp in 
Nijverdal enthousiast aangekondigd: 
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Het organiseren van een zomerkamp is zo langzamerhand een 
JOVD-traditie geworden. dat is geen wonder, want de deelnemers 
aan onze vorige kampen zijn het er allemaal over eens dat deze 
kampen bijzonder goed geslaagd zijn. En wees eens eerlijk, is er een 
mooiere gelegenheid voor leden van een jongerenorganisatie als de 
onze, om nader tot elkaar te komen, om te praten over elkaars idea
len, om eens helemaal los te komen uit die sfeer van school, kan

toor of ander dagelijks werk? Denk nu niet dat het allemaal ernst is 
in zo'n kamp. Integendeel, voor zwemmen, sport en spel, tochten 
in de prachtige omgeving, kampvuren en bonte avonden wordt 

altijd veel tijd uitgetrokken. Daarnaast komen dan enkele goede 
sprekers ons programma opluisteren. De dikwijls zeer actuele on
derwerpen geven vaak aanleiding tot debatten, waarvan de stukken 
afvliegen. 16 

De zomerkampen zorgden er mede voor dat de JOVD een hechte 
groep van vrienden werd. Maar aan alle goede dingen kwam een 
einde. In Grolloo werd in 1956 voor het laatst een zomerkamp geor

ganiseerd. 17 De JOVD zou daarna alleen nog weekendbijeenkomsten 
organiseren in stenen gebouwen. Daar hadden de yovo' ers namelijk 

geen last van gezinnen die op vakantie gingen en bovendien waren 
zulke weekenden een stuk comfortabeler en luxer. 

Op 13 en 14 november 1954 organiseerde de JOVD in het Carlton 
Hotel te Amsterdam haar eerste lustrum. De Amsterdamse JOVD, 
onder het voorzitterschap van Huub Jacobse, was verantwoordelijk 

voor de organisatie. In het JOVD-archief op het Documentatiecen
trum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen ligt een fraai ge

denkboek, vol prachtige foto's, dat een mooie indruk geeft van dit 
feestelijke weekend.18 Het lustrum werd voorafgegaan door een re

ceptie van de JOVD te Amsterdam, die zich daarmee goed in de kijker 
wist te spelen. Eerder al had de afdeling Arnold Jan d'Ailly, de bur
gemeester van Amsterdam, gestrikt om een voorwoord te schrijven 

voor de convocatie van het lustrumcongres. Het congres zelf werd 
om 17.00 uur geopend door rovo-voorzitter Hein Roethof, die een 
kritische toespraak hield over de toekomst van het liberalisme en 

een linksere koers bepleitte. Vervolgens was het tijd voor de alge-
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mene vergadering, die niet al te lang moest duren, want daarna 
volgden namelijk het diner, het cabaret en het bal. Op de menukaart 
stonden allemaal studentikoze grapjes. Als hoofdgerecht kreeg men 
de Consommé Henri IV voorgeschoteld, volgens de kaart 'De kip 
die Gouden Eieren legt, geslacht en klaargemaakt volgens socialis
tisch recept'. Tijdens het cabaret speelde de in 1950 van de JOVD lid 
geworden Erwin Nypels, over hem later nog veel meer, de rol van de 

huilende clown Pierrot. Memorabeler was echter het optreden van 
de Joods-Nederlandse komiek Max Tailleur, beroemd om zijn le
gendarische Sam en Moos-moppen. Nadat de JOvo'ers weer een 
beetje op adem waren gekomen begon het bal: 

Het congres danst! De warreling van kleurige damestoiletten en de 
stemmige toon van het grijs en blauw der mannen; de blijde stem
ming die nimmer ontaardt in 'bal' -dadigheid; zo danst dit congres 
in de mooie zalen van het Carltonhotel. Aan de bar 'hangt' een vro
lijk groepje, nippend aan een long of short drink en een enkele filo

sofisch gestemde liberaal houdt een diepzinnig gesprek met de bar
keeper. En in de lounge zitten zij, die zich even uit het gewoel willen 
losmaken om tot zichzelf te komen. Buiten slaat de Munttoren de 
nachtelijke uren. Maar het congres danst en roept om wildere mu
ziek en koppiger wijn ... i9 

De volgende dag werd de algemene vergadering voortgezet. Na 'ha
merstukken' en 'epineuze kwesties', 'felle debatten' en 'botsende 
meningen' was het tijd voor een rondvaart door de grachten van 

Amsterdam. Daar werd ook de lunch genuttigd. Aan het einde van 

het congres bood het hoofdbestuur, als blijk van waardering voor 
het uitstekend georganiseerde congres, de afdeling Amsterdam een 

JOVD-vlag aan. 
Omdat Amsterdam zo goed was bevallen organiseerde de JOVD in 

1959 het tweede lustrumcongres ook in deze stad. Er werd nu geko
zen voor hotel Krasnapolsky, het bekende hotel aan de Dam waar in 

1966 o'66 zou worden opgericht. Hoogtepunt van dit congres was 
het optreden van de gevierde Nederlandse zangeres Rita Reys, die in 
1960 in Parijs zou worden uitgeroepen als Europe's First Lady of Jazz. 
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Maar er werd in de jaren vijftig niet alleen maar gedanst. De JOVD 
deed ook aan politiek en dat werd in de loop van deze jaren steeds 
seneuzer. 

IN GESPREK MET DE VVD 

Aanvankelijk was de JOVD nogal braaf en volgzaam. De artikelen in 
de Driemaster waren informatief en nauwelijks opiniërend. Een 

goed voorbeeld hiervan waren de interviews van redacteur Ferry 
Hoogendijk, de latere hoofdredacteur van Elsevier, met hoogge
plaatste personen.20 De JOVD was een studieclub die zich bezighield 
met de liberale principes, niet met de praktische politiek. De toon 
was verlegen, vol ontzag naar de grote mensen. Onder leiding van 

mr. dr. Hein Roethof, die van 15 november 1952 tot 10 november 
1956 voorzitter was, de langst zittende voorzitter van de JOVD, kwam 
hier voorzichtig verandering in. Tijdens zijn voorzitterschap werd 
de JOVD mondiger en linkser. 

Hein Roethof was voor de oorlog lid van de VDJO geweest. Hij 
voelde zich daar als een vis in het water. In zijn autobiografie Dwars 

over het Binnenhof Herinneringen van een liberale socialistvertelt hij 
enthousiast over de kampen van de VDJO, de fietstochten, de studie
conferenties en de discussies over vrijzinnige idealen. Roethof was 

secretaris van de VDJO-afdeling Utrecht en schreef daarnaast artike
len voor het VDJO-orgaan Jongeren en Democratie. Roethofhad In
disch recht aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, en werkte na de 
Tweede Wereldoorlog enkele jaren in Nederlands-Indië. Bij zijn te

rugkeer naar Nederland kreeg Roethof een baan als journalist bij de 
Nieuwe Rotterdamsche Courant. Politiek was hij dakloos want de 

VDJO en de VDB bestonden niet meer. Roethof wilde geen lid worden 
van de Nieuwe Koers, de in 1946 opgerichte jongerenorganisatie van 
de PvdA, omdat hij deze club 'te betweterig' vond. Hij koos daarom 

voor de JOVD, in de hoop daar de sfeer van de oude VDJO terug te 
vinden. 'Eigenlijk was ik op zoek naar een partij die niet bestond.' 

In 1951 werd Roethofbenaderd om voorzitter van de JOVD te wor
den, maar hij hield de boot af omdat hij weinig heil in de club zag: 
'Het ontbrak de JOVD aan geld, aan politieke inspiratie en dienten
gevolge aan voldoende werfkracht.' Uiteindelijk liet de twijfelende 
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Roethof zich, uit nostalgische overwegingen, door voorzitter N ord
lohne overhalen om JOVD-voorzitter te worden. Hij was op dat mo
ment 30, gepromoveerd en had een goede baan. Roethof schreef een 
artikelenserie in de Driemaster om het intellectuele niveau van de 
JOVD wat op te krikken. Ook nodigde de JOVD voor congressen grote 
namen uit. Oud natuurlijk, maar ook PvdA-fractievoorzitter Jaap 
Burger. De VVD-partijtop was niet blij met de linkse ideologische 
koers van Roethof, die ook aandacht vroeg voor de sociale kwestie. 
Roethofwas bang dat de VVD 'een bolwerk( .. . ) van antisocialisti
sche ressentimenten' dreigde te worden. Hij wilde daarentegen een 
liberalisme dat de humanitaire waarden zou verdedigen. 21 

In zijn toespraak op het lustrumcongres van 1954 brak Roethof een 
lans voor een linkser liberalisme. Hij vond dat het liberalisme onder 
bredere klassen aanhang moest vinden, niet alleen onder de elite. 
Roethof hekelde de conservatieve opstelling van veel VVD'ers: 'Zij 
kankeren tegen de hoge belastingdruk en nemen bij voorbaat stelling 
tegen letterlijk alles, wat er van deze kant aan ideeën komt zonder zelf 
ook maar de minste poging te ondernemen daar eigen constructieve 
ideeën tegenover te stellen.' De VVD kon volgens Roethof wel wat le
ren van de Antirevolutionaire Partij. Onlangs was er een brochure 
verschenen van deze protestants-christelijke partij waarin men aan 
introspectie deed. De ARP stond, aldus de brochure, te ver van de 
mensen af en antirevolutionair werd door veel mensen uitgelegd als 
reactionair. Zoals de ARP met goede ideeën wilde komen om niet 
voor reactionair te willen doorgaan, zo moesten de liberalen dat ook 
doen. Op 16 juni 1954 had het JOVD-bestuur aan het VVD-hoofdbe
stuur een kritische brief gestuurd over het liberalisme. Binnenkort 

zou er overleg tussen beide besturen plaatsvinden over de brief, zo 
vertelde Roethof aan de congresgangers.22 

De kritische brief van de JOVD ging over het Bisschoppelijk Man
dement van 1954· Om de katholieke parochianen te behoeden voor 
geloofsafval hadden de Nederlandse bisschoppen een brief ge
schreven, waarin ze zich op het standpunt stelden dat een goed ka
tholiek geen lid kon zijn van socialistische organisaties zoals de 
PvdA, de VARA en het NVV. Roethofhad naar aanleiding van deze 
oekaze een vlammend artikel voor de Driemaster geschreven, dat 



DEJ OVD IN DE JAREN VIJFTIG 

hij ook had aangeboden aan Vrijheid en Democratie. Het VVD-blad 

wilde het stuk van Roethof echter niet plaatsen, omdat de VVD blij 

was met de katholieke aanval op de socialisten. 23 

De JOVD dacht hier toch echt anders over. Dat de liberale jongeren 

in de jaren vijftig beneden de Moerdijk nauwelijks voet aan de grond 

kregen kwam door de haast almachtige positie van de katholieke zuil 

in Limburg en Noord-Brabant. In 1954 was er alleen in Eindhoven 

een JOVD-afdeling. Katholieke jongeren die voor de JOVD kozen wer

den met de nek aangekeken door hun geloofsgenoten en niet zelden 

onder druk gezet om te bedanken als lid. Zo werd het Groningse 

JOVD-lid Ubel van de Werff door de Rooms-Katholieke Kerk ge

dwongen om zijn lidmaatschap op te zeggen omdat er anders ernsti

ge kerkelijke consequenties zouden volgen.24 Juist tegen deze kerke

lijke dwang keerden Roethof en anderen zich. Roethof stelde dat de 

vrijheid van het geweten in het geding was en vond dat de hoofdbe

sturen van JOVD en VVD eens rond de tafel moesten gaan zitten. Het 

gesprek zou behalve hierover ook moeten gaan over de partijorgani

satie en de kandidaatstellingsprocedure. Hierover had Roethof eer

der in 1954- op persoonlijke titel - enkele kritische artikelen geschre

ven in Vrijheid en Democratie. In zijn boek De jonge liberalen legt 

Eddy Habben Jansen uit waarom de brief van de JOVD aan het vvD

hoofdbestuur zo belangrijk is. Dit was namelijk de eerste keer dat de 

JOVD zich met interne VVD-zaken bemoeide. Hoewel de VVD de uit

nodiging voor een officieel gesprek in eerste instantie niet aannam 

vond er wel een gesprek plaats tussen Roethof en Oud. Hiermee 

werd de basis voor verdere gesprekken gelegd.25 In zijn autobiografie 

schrijft Roethof dat de VVD-leider bij nader inzien toch commentaar 

gaf, waarin Oud constateerde dat de bisschoppen met hun verkla

ring de politieke en geestelijke vrijheid in gevaar brachten. 26 Het kan 

zijn dat Roethof zijn eigen rol in de geschiedenis wat overdrijft. Oud 

was namelijk geen voorstander van christelijke partijvorming en had 

zich in het verleden ook meerdere malen met dit onderwerp bezig

gehouden. 27 Ook was Oud als vrijmetselaar anticonfessioneel, vooral 

antikatholiek.28 In ieder geval maakte Roethof duidelijk dat de JOVD 

pal stond voor de scheiding tussen kerk en staat, een mening die ook 

door VVD-leider Oud van harte werd onderschreven. 
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In reactie op het Mandement ontstond bij de JOVD ook het plan 
om, naar analogie van de katholieke en protestantse werkgemeen
schappen in de PvdA, religieuze bezinningscentra binnen de VVD op 
te richten, waar de praktische politieke beslissingen met geloofsge
noten konden worden getoetst aan het eigen geweten en geloof. De 

bedoeling was om op deze manier katholieken voor het liberalisme 
te winnen. Binnen de JOVD werd er flink gediscussieerd over dit plan. 
VVD-leider Oud, die nogal antipapistisch was, zag er echter geen heil 

in. In 1958 laaide de discussie in de JOVD opnieuw op naar aanleiding 
van een artikel in de Driemaster. In de resolutie 'Religie en politiek', 

die in 1961 werd aangenomen op het najaarscongres in Dalfsen, wer
den de bezinningscentra echter definitief (impliciet) afgewezen.29 

Op 28 januari 1955 kwam het toch tot een eerste officiële gesprek 
tussen JOVD en VVD. Gespreksonderwerp was de partijorganisatie 
van de VVD en op welke wijzen jongeren meer invloed konden heb

ben in vertegenwoordigende lichamen en in de hogere partijorga
nen. Hoewel de bijeenkomsten in goede sfeer verliepen was de JOVD 
ontevreden over het resultaat. Bij de jonge liberalen overheerste het 
gevoel dat er bij de VVD een grote onwil heerste om tot een overeen

stemming te komen. Het derde gesprek tussen JOVD en VVD vond 
pas plaats op 17juni1957, anderhalf jaar dus na het eerste gesprek. In 

het jaarverslag van 1956-1957 weet de JOVD dit aan 'ziekte, verkiezin
gen en andere oorzaken'. Tijdens dit gesprek kwam de kwestie Boe

vé ter sprake. P.C. Boevé was namens de JOVD naar Moskou gegaan 
om het Zesde W ereldjeugdfestival bij te wonen. Oud vertrouwde dit 
niet en vroeg zich af of de JOVD misschien door communisten was 
geïnfiltreerd. Het was de tijd van de Koude Oorlog en net als Kort

hals was Oud doodsbang voor het rode gevaar. 
De gesprekken met de VVD leidden er bij de JOVD wel toe dat men 

zich met andere dingen dan alleen met scholing ging bezighouden. 

De JOVD wilde nog steeds niet aan praktische politiek doen, maar 
vond wel dat ze als het over principiële liberale zaken ging haar stem 
moest laten horen. Zoals bijvoorbeeld bij de discussie over het Man

dement het geval was geweest. In 1955 werd, op persoonlijk initiatief 
door enkele JOVD'ers, oud-JOVD'ers en mensen die lid waren van de 
Liberale Studentenvereniging Amsterdam, de Stichting Liberaal 
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Reveil opgericht. Doel van deze stichting was om het liberalisme in
tellectueel verder te ontwikkelen. Roethof werd voorzitter. Ook 

Nordlohne, Jacobse en Moskouganger Boevé zaten in het bestuur. 
De Stichting Liberaal Reveil gaf een eigen blad uit, Liberaal Revei~ 

dat op 1 januari 1956 voor het eerst verscheen. Volgens historicus 
Meine Henk Kleinsma, die in 2008 promoveerde op de geschiedenis 
van de Vrijzinnig-Democratische Bond, werd er met de oprichting 
van Liberaal Reveil een begin gemaakt met een georganiseerde lin
kervleugel binnen de VVD.30 Rechtse vvD' ers zagen dit alles met lede 
ogen aan. Mede dankzij de lobby van Harm van Riel, de conserva
tieve voorzitter van de VVD-fractie in de Eerste Kamer, zou het blad 

Liberaal Reveil in 1962 worden overgedragen aan de Teldersstich
ting, het wetenschappelijk bureau van de vvD.31 Het blad voerde 

niettemin een eigen onafhankelijke koers. De Stichting Liberaal Re
veil werd begin eenentwintigste eeuw opgeheven.32 

Op 10 november 1956 werd Roethof als voorzitter opgevolgd door 
Huub Jacobse, die het vooruitstrevende beleid van zijn voorganger 
zou voortzetten. Tijdens zijn voorzitterschap werd VVD-leider Oud 

gehuldigd als erevoorzitter van de JOVD, een belangrijk gebaar om 
de VVD toch te vriend te houden. De JOVD deedin 1957voor het eerst 
mee aan het Liberaal Gesprekscentrum, een terugkerende discus
siebijeenkomst georganiseerd door de vvD. Het initiatief voor sa

menwerking kwam bij de JOVD vandaan. In Lunteren op de Vel uwe 
spraken JOVD en VVD op 26 en 27 oktober over 'De Doorbraak'. Vol
gens de Driemaster leidde het Liberale Gesprekscentrum tot een 
vruchtbare gedachtewisseling: 

Wij hebben aan goodwill gewonnen. De onderlinge verstandhou
ding was zowel tijdens het officiële als tijdens het gezelligheidsge
deelte uitstekend en bij VVD'ers viel de bereidheid om de opmer

kingen en de argumenten van JOVD' ers au serieux te nemen op. 

De Driemaster zag de samenwerking echter iets te rooskleurig in. 

Pas in 1960 zouden JOVD en VVD opnieuw weer bij elkaar komen, 
toen het Liberaal Gesprekscentrum een bijeenkomst organiseerde 
over 'De public relations van een politieke partij' . 
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Vanaf 1957 stond de VVD wel één keer per jaar haar radiozendtijd 

af aan de JOVD. Tot medio jaren zestig zou de JOVD hier gebruik van 

maken. Deze samenwerking had behalve positieve gevolgen - meer 

belangstelling en meer leden voor de JOVD - ook een negatief gevolg: 

de correspondentie tussen JOVD en VVD in deze jaren bestond vooral 

uit het doorsturen van briefjes van mensen die zich bij de VVD had

den aangemeld als JOVD-lid, wat de secretariaten van VVD en JOVD 

veel extra werk bezorgde.33 

Voor buitenstaanders stonden JOVD en VVD dus niet los van el

kaar. Dat het in de jaren vijftig steeds beter ging met de JOVD had 

dan ook alles te maken met de groeiende populariteit van de VVD in 

deze jaren. Vanaf i952 voerde de VVD in de Tweede Kamer opposi

tie. In 1956 boekte de partij nauwelijks stemmenwinst (van 8,8 naar 

8,9 procent), maar omdat de Tweede Kamer werd uitgebreid van 

100 naar 150 zetels kreeg de VVD in plaats van 9 nu 13 zetels. In 1959 

zou de oppositie van Oud echter worden beloond en steeg de VVD 

naar 19 zetels, een voorlopig hoogtepunt. De JOVD groeide in de ja

ren vijftig van zo'n 350 leden in 1951 naar 2048 in 1959.34 Pas in de ja

ren tachtig zou dit aantal overtroffen worden. 

De VVD had zich onder leiding van Oud als een rechtse partij ge

manifesteerd. Tijdens de verkiezingscampagne van 1959 had Oud 

voor het eerst samenwerking met de PvdA uitgesloten. Volgens his

toricus Henk te Velde was dit een politieke meesterzet, die er mede 

voor had gezorgd dat de vvn een grote verkiezingsoverwinning had 

behaald.35 De VVD zou lange tijd blijven vasthouden aan deze 'lijn

Oud', tot groot ongenoegen van de JOVD en progressieve vvD' ers. In 

1959 was de 'lijn-Oud' echter nog geen issue voor de JOVD. De jonge 

liberalen waren bezig met een andere lobby, namelijk dat er een 

JOVD' er op een verkiesbare plek op de kandidatenlijst voor de Twee

de Kamer kwam te staan 'in het belang van de liberale zaak'.36 In1959 

was het hiervoor echter nog te vroeg. Pas in 1977 zou de JOVD met 

succes lobbyen voor eigen kandidaten. 

TUSSENBALANS 

Tijdens zijn huldiging als erevoorzitter was Oud vol lof over de 

JOVD, wat natuurlijk ook wel een beetje begrijpelijk was gezien de 
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eerbewijzen en de prachtige taart. Ondanks zijn lovende woorden 
werden de vernieuwingsimpulsen die van de JOVD uitgingen niet 
bepaald gewaardeerd door de VVD. Oud hield als partijleider graag 
de leiding strak in handen. Bij de VVD heerste een politieke cultuur 
van volgzaamheid en werd het autoritaire leiderschap van Oud niet 
uitgedaagd.37 Voor jongeren was er in de VVD geen ruimte. 'Bij de 
vvD telden jongeren onder de 30 gewoon niet mee', herinnerde Er

win Nypels zich nog heel goed. 'Als je aan politiek wilde doen als 
jongere moest je bij de JOVD zijn.'38 De JOVD paste zich aan deze situ
atie aan en opereerde voorzichtig. Als de JOVD initiatieven onder
nam hield de VVD of de boot af of probeerde die in te kapselen. 

In de jaren zestig zou de verhouding tussen JOVD en VVD op scherp 
komen te staan. Dit had vooral te maken met de stormachtige op
komst van een nieuwe politieke partij: 0'66. Niet alleen had deze 
club een grote aantrekkingskracht op de JOVD, D'66 was bovendien 
door het gedachtegoed van de JOVD beïnvloed en oud-JovD'ers 

speelden een rol van betekenis in de nieuwe partij. 

41 



NOTEN 

IN LEIDING 

1 https://www.youtube.com/watch ?v=RZxj4iyxa20. 

2 Eddy M. Habben Jansen, Dejonge liberalen. Een geschiedenis van de JOVD 

1949-1994 (Amsterdam 1994). 

1 • DE JOVD IN DE JAREN VIJFTIG - DE VEER VAN HET LIBERALE 

UURWERK 

1 Habben Jansen,De/onge liberalen, 29-30,49. 

2 Jan WG. Loeffen, Het ontstaan van de Volkspartij voor Vrijheid en Demo

cratie. Doctoraalscriptie Geschiedenis (Groningen 1984), 50. DNPPe vvo, 

1984.002. 

3 M.T. Braam-Beversluis, De Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie 

VDJO. Beeld van een politieke jongerenorganisatie in het kader van haar tijd. 

Doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis (Utrecht 1990), 77-78 . DNPPe 

VDB, 1990. 002. 

4 Loeffen, Het ontstaan van de vvD, 5 i. 

Patrick van Schie, Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek in 

Nederland 1901-1940 (Amsterdam 2005), 343-344. 

6 Paul Woldendorp, De JOVD en haar relatie met de VVD, 1949-1984. Afstu

deerscriptie Geschiedenis (Groningen 1984), 8. DNPPe vvD, 1987. ooi. 

7 Verslag van de Oprichtingsvergadering van de Jongeren Organisatie Vrij

heid en Democratie, gehouden op Zaterdagmiddag 26 Februari om 3 uur 

's middags in Pulchri Studio te 's-Gravenhage. DNPP. JOVD-archief, nr. 5 34. 

8 Woldendorp, De JOVD en haar relatie met de vvv, 10. 

9 Habben Jansen, Dejonge liberalen, 14. 

10 Woldendorp,De1ovD en haarrelatie met de vvD, 13. 

11 Habben Jansen, Dejonge liberalen, 17. 

12 Ibidem, 18. 

13 WJ.A. van den Berg,Kopstukken van de VVD (Houten 1988), 24. 

14 Woldendorp,De JOVD en haar relatie met de vvD, 14. 

159 



NOTEN 

15 Ibidem,22. 

16 Rien Booy,'Wij gaan weer naar Nijverdal', Driemaster, maart 19 5 3. 

17 JOVD 35jaarjong& liberaal. Lustrumalmanak 1949-1984 (z.p.1984),44-45 . 

18 Gedenkboek van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie ter gele-

genheid van het Eerste Lustrumcongres te Amsterdam. 13 en 14 november 

1954· Carlton Hotel. JOVD-archief,nr. 29. 

19 JOVD 35jaar jong& liberaal, 67. 
20 Woldendorp, De JOVD en haar relatie met de vvD, 16. 

21 Hein Roethof, Dwars over het Binnenhof Herinneringen van een liberale so

cialist (Utrecht,Antwerpen 1990), 26, 73,99-103. 

22 'Jonge liberalen over belastingmopperaars', Het Vrije Volk, 15 november 

1954· 
23 Habben Jansen, Dejonge liberalen, 24. 

24 WJ.M.Buys, Vijfenvijftigjaar JOVD Groningen (Groningen 2004), 17. 

25 Habben Jansen, Dejonge liberalen, 25. 

26 Roethof,Dwars over het Binnenhof, 104. 

27 Zo discussieerde P.J. Oud in 1937 over zijn geestelijke motieven met ARP 

fractievoorzitter Jan Schouten. Zie: Handelingen n, 1954-1955, 5 oktober 

1954, 37. 
28 Henk te Velde, 'De partij van Oud en Wiegel. Leiderschap in de vvD en het 

primaat van het electoraat', in: Patrick van Schie en Gerrit Voerman, Zestig 

jaar vvD (Amsterdam 2008), 27-52,aldaar 32. 

29 JOVD 35jaar jong& liberaal, 112-113. 

30 Meine Henk Klijnsma, Om de democratie. De geschiedenis van de Vrijzin-

nig-Democratische Bond, 1901-1946 (Amsterdam 2008), 688 . 

31 Roethof,Dwars over het Binnenhof, 106-107. 

32 Email van Patrick van Schie, 30 juli 2015. 

33 Woldendorp,De JOVD en haarrelatie met de vvD, 28. 

34 Habben Jansen, Dejonge liberalen, 20. 

3 5 Te Velde,'De partij van Oud en Wiegel', 3 2. 

36 Woldendorp, De JOVD en haar relatie met de vvD, 29. 

37 Gerrit Voerman en Erwin van Dijk, 'Van kiesvereniging tot moderne poli

tieke partij. De ontwikkeling van de organisatie en cultuur van de vvD', in: 

Van Schie en Voerman, Zestigjaar VVD (Amsterdam 2008), 93-136, aldaar 

103 . 

38 Interview met Erwin Nypels, 22 mei 2015. 

2 • DE JOVD IN DE JAREN ZESTIG - ELF OVER ROZE 

1 Interview met Hans Wiegel, 20 april 2015 . 

2 Hans Wiegel, Een partijtje libre ('s-Gravenhage, Rotterdam 1968 ), 43-44. 

160 


