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De JOVD, voor mij onvergetelijk

De auteur van <lit mooie boek over de geschiedenis van de JOVD,
Ewout Klei, vroeg mij het voorwoord te schrijven. Een eervolle taak
voor de huidige erevoorzitter.
Wat doe je clan? Je gaat in je verleden graven. Je bladert je archief
en oude fotoboeken door. Je herleest de stukjes die je indertijd in de
Driemaster schreef. En ik kreeg de eerste concepthoofdstukken te
zien. Dan weet je het allemaal weer.
Schoon bureau, papier en pen. Eerst de ochtendbladen nog gelezen. Blij verrast in de Volkskrantdoor een goed stuk van Tom Leijte,
de huidig landelijk voorzitter van de JOVD, over het parlementair
debat van vandaag de <lag. Heel anders clan vroeger in die oude vergaderzaal, waar de politieke spanning echt voelbaar was. De arena,
het schouwspel, het gevecht. Titanendebatten waren er toen, schreef
Tom Leijte. Ik zie ze nu weer terug in mijn geheugen.
De JOVD is voor mij , mijn ontwikkeling, mijn zelfvertrouwen, mijn
vreugde in het leven, van grote betekenis geweest. In 1961 werd ik lid.
Meegenomen naar een vergadering in Laren door Reinier Heyting.
Wij studeerden allebei in Amsterdam. Aan de Gemeentelijke Universiteit, nu de UvA. Politieke- en sociale wetenschappen. De roodste faculteit van die rode universiteit. De jaren zestig kwamen eraan.
Die eerste samenkomst was het begin van mijn politieke en organisatorische activiteiten. De penningmeester van de 1ovo-afdeling
't Gooi hield er mee op. Hij moest zich nu echt eens aan zijn studie
wijden. Een opvolger was er niet. Toen zei een van de ongeveer acht
aanwezigen tegen mij : wil jij het niet doen? Ik was nog niet eens lid!
Prachtig vond ik het, ook tot mijn eigen verbazing. Met kloppend
hart reed ik na afloop van die opgewekte samenkomst naar huis,
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met de financide papieren en het aanwezige kasgeld in een blikken
sigarendoos onder de snelbinders op m' n krakkemikkige fiets.
Ik heb in die JOVD enorm genoten. Veel plezier gehad. Vrienden gemaakt. V eel geleerd. W erken in een bestuur. Stukken leren schrijven.
Leren debatteren. Spreken in het openbaar. Mijn eerste 'grote' speech
hield ik op de Algemene Vergadering in het najaar van 1961. In Arnhem. Daar naartoe, met mijn vriendinnetje van toen, per automobiel
van m'n vader: een oude lichtgroene Opel Kapitein. Logeren bij leden
van de vvo daar. 's Avonds, na het diner en voor het feest, gesproken.
Onderwerp: het voorstel <lat de kleine afdelingen per lid minder aan
het hoofdbestuur moesten afdragen clan de grotere. Mijn sociale gezicht dus getoond. Ik had m'n speech goed voorbereid. Niet te lang,
een inkeiler en een gevoelig slot, hier en daar een relativerende grap.
De secretaresse van de afdeling had die mooi uitgetypt en zelfs in de
kantlijn af en toe 'applaus' gezet. Het werkte ook nog!
Maar mijn grote vreugde beleefde ik pas toen ik met mijn vriendinnetje over de dansvloer hopste en terzijde van algemeen secretaris Hans Dubbeldam, toen al een jaar of dertig, kwam. Hij knikte
mij toe en zei: 'Goed gedaan.' Wat was ik apetrots.
Over mijn verdere reilen en zeilen in onze JOVD schrijf ik niet. Lees
het boek van Ewout Klei. Een uitzondering. Die betreft de verhouding tussen de vvD en de JOVD. Die was soms gespannen, vooral als
de JOVD de vvo-top kritiseerde. Achteraf snap ik <lat wel, maar ik
vond de vvn wel erg licht geraakt. Komisch. Gedenk de beroemde
woorden van de eerste erevoorzitter, professor Oud, de beste fractievoorzitter van de vvn ooit. Gevreesd en gerespecteerd in de
Tweede Kamer. De man die de eerste grote doorbraak van de vvn
wist te bereiken. Bij de Kamerverkiezingen in 1959· De VVD ging
toen van 13naar19 zetels! Voor die tijd een aardverschuiving. Lijsttrekker Oud was toen 72 jaar. Twee jaar daarvoor was hij erevoorzitter van de JOVD geworden. Oud hield een prachtige toespraak. Met
lof voor de JOVD. Met zijn beroemde uitspraak: 'In het liberale uurwerk is de VVD de regulateur, zonder welke het uurwerk onregelmatig zou lo pen. Maar de JOVD is de veer, zonder welke het uurwerk stil
zou staan.' Ik noemde al het rovn -congres in 1961 in Arnhem. Een
8
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roerig congres. Een felle discussie over de verhouding tussen de VVD
en de JOVD . De motie-Hoogendijk. Lees hoofdstuk 2 van dit boek
eropna.
Van nog dichterbij maakte ik toen ik vicevoorzitter was een andere rel mee. De weigering van oud-Jovn'er en Amsterdams vvnraadslid Hans Gruijters naar het huwelijk van prinses Beatrix te
gaan, met de - inderdaad niet zo behoorlijke -verklaring: 'Ik heb op
die dag wel wat beters te doen.' Het bureau van de vvn werd overstroomd met boze brieven uit de achterban. W eg met die man, was
de lijn. De JOVD nam Gruijters in bescherming. Gruijters ging weg
en richtte, samen met Hans van Mierlo, n' 66 op. Dat heeft ook in de
vvn en de JOVD heel wat spanning gegeven. Een aantal vooraanstaande leden werd lid van deze nieuwe partij . Met hen bleef ik goed
banden bewaren, ook toen ikzelflid van de vvn bleef.
Mooi vonden we het in het hoofdbestuur van de JOVD ook steeds
het rumoer in de pers als wij weer eens een kritische verklaring naar
buiten lieten gaan. Binnenskamers, tijdens de jaarlijkse etentjes met
de liberale topfiguren, toen Van Riel, Toxopeus en Geertsema, werd
over dat gedoe nooit gesproken. Het was eigenlijk altijd spannend
en gezellig.
Het is die combinatie van aan politiek doen en tegelijk plezier
hebben, die voor mij de JOVD een onvergetelijk gebeuren heeft gemaakt. Dat gunikde Jovn'ersvan nuook.
Uw erevoorzitter, Hans Wiegel

Hans Wiegel was van 1965tot1966 landelijk voorzitter van de JOVD.
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Mijn eerste blazer

Het was een weloverwogen investering: mijn eerste blauwe blazer.
Nederland, de vroege jaren tachtig. De natie verkeerde in mineur.
Boos vakbondskader, krakers en anti-kernwapendemonstranten
beheersten de straat.
Als een elixer tegen al <lat linkse gemopper laafden veel jongeren
zich aan het vrijemarktdenken van de liberalen. Geen zwarte punkkleding maar kleurige collegeshawls, geen 'Ban de born' maar discoliberalisme. Duizenden monster den aan als lid. Zelfs ik. W aar anders
dan in zo'n nerderige club etterbakjes kon je je politieke gulzigheid
bevredigen? Te beginnen op het landelijke congres in het verre Vlissingen. Ik zou er als novice namens de afdeling 't Gooi mijn entree
maken. In de voorafgaande vergadering had de voorzitter van mijn
afdeling, een dokterszoontje met een studentikoos brilletje die luisterde naar de naam Meinard Jan Rechsteiner, de strategie uitgezet.
Werd over Jovo'ers al gezegd <lat ze 'niet verder kijken dan hun oprijlaantje lang is', de voorman van het Gooise eskader koerste nog
scherper tegen de linkse wind in. Zijn motto: 'Rechts, rechtser ...
Rechsteiner!'
Onnodig te zeggen <lat van de leden van zo'n afdeling appropriate
attirevereist werd. Het uniform van de archetypische JOVD 'er uit die
dagen schreef voor: blauwe blazer, grijze flanel broek, bruine
brogues. En zo snelde ik langs de rekken van het toen al gedateerde
Vroom & Dreesmann, filiaal Hilversum. Toegegeven, een uiterst
wankele start van wat een glorieuze politieke carriere had moeten
warden.
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PENNYLOAFERS EN PARELKETTINGEN

Het zou anders lopen. Zo-ie er al was, spoelde daar aan de Westerschelde elke ambitie om politicus te worden weg. Een beslissing voor
het leven die alles te maken had met demise-en-scene die ik aantrof.
Allereerst de congreslocatie, een mistroostig provinciaal tweesterrenhotel waar de dames achter een formica balie de puisterige one night
standers welkom heetten met een hoofs 'Waarmee kan ik u van dienst
zijn, meneer?'. De zonen in het pak van pa, beladen met attachees vol
politieke paperassen, lieten het zich welgevallen. Het zijn van die defining moments in een leven waarbij de vraag zich opdringt: ben ik <lit?
Vandaar die beslissing om het politieke theater liefst vanuit de loges of
als fly on the wall te gaan verslaan.
Ook het optreden van een groep oververhitte dames droeg bij aan
mijn keuze voor het politieke celibaat. Dat zat zo. Ieder JOVD-congres had een thema, samengebald in een werkstuk dat door de jongens en meisjes ter vergadering bediscussieerd werd. Hoogst gewichtig heette dat een resolutie, een impliciete verwijzing naar de
uitspraken van de Verenigde Naties. (Het JOVD -vocabulaire bevatte
trouwens wel meer curiositeiten. Zo noemde een selectie van het
veelkoppige hoofdbestuur zichzelf 'politbureau', kennelijk gei:nspireerd door de verlichte denker/doener Jozef Dzjoegasjvili.) Enfin,
de dames van de emancipatiecommissie hadden zich terdege in de
materie verdiept en verdedigden met rood aangelopen hoofden hun
gedachtegoed ten overstaan van een baldadige brigade blauwe blazers. De blazers spanden zich in om hun vrouwelijke opponenten
op de kast te jagen. Toen zo rond de thee de 'abortus provocatus' op
de agenda kwam, snelde een jasje-dasje lid van de afdeling Leiden
naar de interruptiemicrofoon en richtte zich tot een vrouwelijk
commissielid <lat duidelijk de gelijkgeslachtelijke liefde was aangedaan. 'Mevrouw, wat maakt u zich druk over abortus, het zal u toch
nooit overkomen.'
De hoofden achter de tafel verstijfden verder. Een juffrouw liep
snikkend weg, waarna de commissie zich terugtrok. Exit emancipatieresolutie. Triomfalisme aan de overkant - en de heren namen er
nog eentje. Zo ging <lat in de links/rechts jaren tachtig. Een jongerenclub met twee gezichten. Allereerst de serieuze tronie, vaak links12
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liberaal, zich verschansend in praatgroepjes om hun ontluikende
politieke honger en eloquentie te bevredigen. Daartegenover de
(pseudo) corpsballen voor wie de JOVD een kroeg was waar je aan de
bar lekker over politiek kon bakkeleien om na de laatste ronde op
nog wat kamerdeuren te kloppen voor minder verbaal vertier. Ik
koos zeker niet voor het eerste en matig voor het tweede, maar greep
naar een blocnote en een fototoestel om de stadsverslaggever van
politiek Madurodam te worden. Die V&D-blazer was snel afgeschreven, maar zou z'n rendement nag ruimschoots opleveren.
HET RODE HOOFD VAN LEENDERT EN ANNETTE

Eind 1987 belandde ik onder verdachte omstandigheden in het
hoofdbestuur. Door een ontbrekend talent voor onderdanigheid
diskwalificeerde ikmij voor 'de baantjes'.
De JOVD werd in die dagen aangevoerd door een jongeman die ik
hier uit pieteit maar even zal omschrijven met 'de visionair uit Voerendaal'. Ik scherts, zeker. Maar mijn bedenkingen beperken zich
niet tot zijn vlaai-accent, een zuidelijke tongval die in liberale kring
toen nag zeldzaam was. Ergelijker waren 's mans optredens voor de
plenaire zaal, in het programmaboekje veelbelovend aangekondigd
als 'rede van de landelijk voorzitter'. Moeizaam sleepte onze voorzitter zich clan door een vlijtig geknutseld betoog over 'de liberale
beginselen'. En waarom de natie in het algemeen en de vvn in het
bijzonder op haar zaak moest letten. Hoe vroom de vrijheidsidealen
in de praktijk gebracht werden, bleek toen ik mij kandideerde als
hoofdredacteur van het verenigingsblaadje. Dat kwam de vlaaiverkoper slecht uit, zo'n weinig gezeglijk redacteurtje <lat niet te paaien
was met een bestuursbaantje hier of een commissievoorzitterschapje daar. Met ouderwetse machtspolitiek werden de districtschefs
aangezet de brave, kneedbare kandidaat van het bestuur te steunen.
Hetgeen geschiedde. Niet <lat het uitmaakte, ik ging m'n gang toch
wel in de kolommen van de Driemaster. Maar het telefoontje van de
volgende voorzitter, Annette Nijs, kwam toch onverwacht. Of ik de
perscontacten in haar bestuur wilde gaan doen? Och ja, waarom
ook niet. Ik mocht die Nijs wel. Een hele mevrouw, want reeds doctorandus en werkzaam bij 'de Koninklijke'. Een autonoom type,
13
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over wie het gerucht ging dat ze niet alleen van naaktkamperen hield
maar tevens onaangekondigd haar voorgevel flashte. Nijs' voorzitterschap zou zich niet kenmerken door harmonieuze verhoudingen, waarbij ook haar moeizame omgang met vvo-voorzitter Leendert Ginjaar opviel. Het schuurde op het JOVD-standpunt over de
monarchie. Dejonge liberale hadden, in tegenstelling tot de hermelijnvlooien van de vvo, principiele bezwaren tegen een staatshoofd
door geboorte. Maar ja, om nu een guillotine op het Noordeinde te
timmeren was ook weer zo wat. Die Oranjes deden het toch goed? U
begrijpt: een wiebelig standpunt waar de pers wel raad mee wist.
'vvo jongeren tegen koningshuis' of woorden van gelijke strekking
kopte de ochtendbode die bij zoveel liberalen de ontbijttafel bevuilde. Paniek aan 'de gracht', het landelijk hoofdkwartier van de vvo,
waar de JOVD overigens officieel geheel onafhankelijk van opereerde. De vvo kreeg woedende oranjeklanten aan de lijn en noteerde
talloze opzeggers. Als mijn bijdrage als 'landelijk voorlichter' iets
aantoonde, was het wel mijn ongeschiktheid voor de functie. In
plaats van te sussen spande ik mij in om de geinteresseerde media
nog eens van het opruiende Jovo-standpunt te doordringen: de
macht des konings zouden wij terugdringen tot die van 'ja-knikker
en lintjesknipper'. In de villawijken en bij alle archetypische vvo kolonels b.d. sidderde het. Wat dachten die vlegels wel?
Onder dat gesternte sleepte Annette Nijs zich richting de vvo voorzitter, die haar onmiddellijk ontboden had. Bedanken voor
de invitatie was geen optie: h~t JOVD-secretariaat draaide op subsidies die weer afhankelijk waren van erkenning van de vvo. En zo
zaten Ginjaar en Nijs met rode hoofden tegenover elkaar, waarbij
de oud-minister een inleiding tot de vriendjespolitiek doceerde:
'Mevrouw Nijs, il( zal er persoonlijk zorg voor dragen dat u niets
bereikt binnen de vvo.' Het kan verkeren. Op de valreep voor zijn
verscheiden mocht Ginjaar nog meemaken hoe juffrouw Nijs aantrad als vvo -staatssecretaris van Onderwijs. Kortstondig, maar
to ch.
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TEFAL MARK

Na Nijs volgde de grootste politieke dompteur die de vereniging tot
dusver baarde: M. Rutte, student geschiedenis aan de Arnhemsestraat
te Scheveningen.
Afstuderend op 'Goejanverwellesluis', de confrontatie uit i787
tussen patriotten en oranjegezinden die de knullige Hollandse
variant van een volksoproer genoemd zou kunnen worden. Rutte
was toen al de premier zoals Nederland 'm zou leren kennen:
praktisch, joviaal en vertederend onhandig. Een ogenschijnlijke
allemansvriend die recht op z'n doel af slingerde. Hij kwam toen al
overal mee weg. De vereniging zwaaide hem dankbaar uit - met
een kolossale teddybeer - hoewel de ledentallen tijdens zijn bestuursperiode gelijkenis vertoonden met de statistiek tijdens een
beurskrach. 'The underlying trend is sound', grapte-ie clan. En
stapte uitgerust met een vuistdikke agenda vol aantekeningen en
kattenbelletjes in de Volvo 345 GL Variomatic van z'n moeder om
het land gerust te stellen. Zijn geheim? Een zonnig humeur en
lustgevoelens voor politiek mikado en cappuccino met appeltaart.
Het broeide en piepte altijd wel ergens in de JOVD. Kuiperijen alom. Maar 'Tefal' Mark bleek over een buitengewoon talent te beschikken brandhaarden met zijn enorme blote handen te blussen;
en nog te blijven lachen ook. Een keer faalde zijn charme. Het drama ontrolde zich in een jeugdherberg aan de Waal, alwaar een zolder vol Jonge Democraten heen was gespoord om de liberale diaspora te bespreken. Bijna kreeg Rutte de jonge n66' ers zover hun
club lock, stock & barrel over te dragen aan zijn JOVD. 'Ach, we zijn
toch allemaal liberalen?' zou Rutte geknipoogt hebben. 'En als we
fuseren houden jullie gewoon je naam, JD, alleen voegen wij er een
o en een v tussen ... ' Rond dat moment bracht ik volgens de overlevering mijn zojuist verworven Saab met enig kabaal op het grind
van het jeugdhonk tot stilstand, waarna ik met mijn karikaturaal
kakkerige verkering binnenstiefelde en de latere premier op een
wijze begroette die alle vooroordelen over die verfoeilijke vvn fatten onderstreepte. De JD'ers bedankten voor het aanzoek en
zouden zich 'vrijzinnig liberalen' dopen. Niet lang daarna waren
Rutte en ik op een bijeenkomst waar De Stichter, Hans van Mier15
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lo, een rapportje van de vrij zinnigen met een smalende woordgrap in ontvangst nam. 'Het is te hopen dat u nog eens heel zinnig
wordt!'
SAFARI'S

Het liberalisme is een internationalistische stroming. Dat bleek niet
alleen uit het duizelingwekkende aantal 'buitenlandmoties' dat plenair besproken werd, de kosmopolitische Jovo'ers in het algemeen
en de 'internationaal secretarissen' van het hoofdbestuur in het bijzonder, bleken buitengewoon reislustig. Een probleem: tickets kosten geld. Vandaar dat Haagse en Europese potjes werden geplunderd
en men een opmerkelijke interesse voor dictaturen van Oost-Europese snit koesterde. Reden: de propagandafunctionarissen van de
Sovjet-U nie en haar satellietstaten wisten wel raad met die reislustige
jonge liberalen en paaiden ze met door censoren geregisseerde werkbezoeken. Hoewel ik tegenstander was van die propagandareizen,
profiteerde ik een keer volop van zo'n tripje voor fellow travellers. De
voorzitter was met zijn gevolg vertrokken naar Dagestan. Pardon?
W aar het lag wist niemand, maar we vermoedden dat het een obscure deelrepubliek van het Sovjetrijk was. Rutte zat net in Aeroflot, of
het tweede kabinet Lubbers struikelde over het reiskostenforfait. Bij
ontstentenis van onze voorman, plaagde ik in de media vvo-fractievoorzitter Voorhoeve, die met een bloederige Brutus-actie zijn eigen
ministers politiek de keel doorsneed. Kennelijk raakte ik een gevoelige snaar, want toen we 's avonds in Nieuwspoort stonden te vieren
van de CDA-terreur verlost te zijn, keek verkeerswoordvoerder Annemarie Jorritsma mij strak aan en beet. 'Ik zou jou dolgraag op je
bek timmeren.'
U begrijpt, dat baantje bij De Partij zat er voor mij nog even niet in.
De vvo-zoon die dat later wel zou overkomen, moest het - toen nog
- in het verre Dagestan stellen zonder zijn tegenwoordig zo onafscheidelijke Nokia 6233. Dagestan kon nog wat stapjes naar de moderniteit te maken ... En enig 'watermanagement' konden ze er ook
wel gebruiken. Na een stoffige dag op de steppe was een delegatielid
(geen namen, wederom mijn favo zachte g) snel onder de douche
16
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gesprongen en had zich flink ingezeept. Toen stokte de watertoevoer. Tien minuten later stonden de wachtende Volga's ongedurig
te ronken toen een verdwaasd delegatielid met zeep in haar en oren
instapte, en kordaat op weg ging naar wederom een glorieus socialistisch hoogtepunt in zijn fact finding mission. Of de JOVD'ers bij
dergelijke gelegenheden moreel overeind blijven weten we niet. Als
de vliegpunten bijgeschreven waren hoorde je zelden nog iets over
zo'n socialistische safari. Op die ene keer na dan, toen de hoofdredacteur van de Driemaster na een werkbezoek aan het rijk van de
Kimmen opgetogen verslag uitbracht. 'Pyong Yang heeft een overzichtelijk wegenplan en de straten zijn schoon.'
Ach ja, jeugdzondes. Wat geeft 't? De JOVD was vooraleerst een politieke creche waar je het vak kon leren. Soms was dat nodig. In moties werd het wettig gezag vaak opgeroepen om, laten we zeggen,
minder bezonnen gedachten en aberraties uit te voeren. Van die
blozende Groninger die voorstelde 'bloemen op Bagdad' te gooien
om het vredesproces met Saddam te bespoedigen, tot de seksuele
vrijdenkers die vonden dat 'bestialiteit' naadloos paste in een liberale levensstijl.
Ik haalde mijn vertier en fascinatie eerder uit de aparte types die je
ontmoette. Zoals Bas B. Bakker, dubbel cum laude afgestudeerd, gepromoveerd alsmede vicevoorzitter politiek. Allemaal binnen de
tijd. 0 ja, tussendoor was-ie ook nog even weggeweest vanwege 'de
gevreesde ziekte'. Dat lever de hem een chemo en een pruik op die in
gezelschap te onpas afging, waarna de patient een sigaar tevoorschijn haalde en die uitdagend opstak.
Met hem werkte ik een keer een nachtje door om het ons door de
vvD -fractie toegespeelde 'Liberaal Bestek' te becommentarieren.
We waren daags ervoor zelfs nog met de vvD-fractie in een strandtent gaan eten om de ideologie op elkaar af te stemmen. Maar de
nacht voor de lancering waren Bakker en ik in een baldadige bui en
herschreven het reactionaire vvD-stuk volgens een strikt liberale
exegese, noemden het 'Liberaal in kort bestek', togen naar de Copyrette en leverden een stapel af op de persconferentie van de VVD.
Rutte en andere trouwe partijgangers stonden ons pamflet blij moedig uit te delen, niet gehinderd door enige kennis van de in17

MIJN EERSTE BLAZER

houd die de partij beslist onwelgevallig was. Geintje of beginnersfout?
Hoe het ook zij, leerzame jaren waar je iets aan overhield. De een
zijn baantjes, de ander z'n verkering en de derde z'n trauma's - of
combinaties daarvan. Soms blikken we terug, waarbij 'Onze man in
het Torentje' altijd monter constateert: 'De JOVD of de grote mensenpolitiek, <lat werkt precies hetzelfde. Voor mij is er in die kwart
eeuw dus niets veranderd.'
Of <lat een geruststelling is mag u zelfbeoordelen.
Jort Kelder

Jort Kelder was JOVD-lid van i984 tot i990, waarvan de laatste twee
jaar als hoofdbestuurslid
18
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RUTGER BIJ DE JOVD

Op 30 oktober 2009 organiseerde de Jongerenorganisatie Vrijheid
en Democratie een feestje in haar pand op de Herengracht 38b in
Den Haag om het kraakverbod te vieren. Krakers kraakten namelijk
een pand en betaalden geen huur, terwijl studenten zich vaak helemaal blauw moesten betalen om in een klein kamertje te mogen zitten. Het feestje trok de aandacht van de media. Verslaggever Rutger
Castricum van GeenStijl TV bracht de JOVD een bezoek. Het werd
een avond die hij en de JOVD niet snel zouden vergeten.
Castricum was bij meer organisaties over de vloer geweest. Onbevooroordeeld was hij niet. De verslaggever was tegen kraken
maar vond het te ver gaan om het kraakverbod te vieren. Hij noemde, voordat hij naar binnen ging, Jovn'ers 'wannabe Mark Ruttetjes'. Onder zijn reportage was het liedje 'Ha, ha, ha, je vader' van
Kinderen voor kinderen gemonteerd. De suggestie was <lat Jovn'ers
allemaal rijkeluiszoontjes en -dochters waren met een kapitaalkrachtige vaderrr.
Castricum keek zijn ogen uit. Enkele Jovn'ers deden gek voor de
camera, maar de meesten waren gezellig bier aan het drinken. Heel
even, nog geen seconde, ging de camera langs een JOVD' er die op de
computer in de zaal stiekem naar een pornofilmpje zat te kijken. De
GeenStijl-cameraman deed zijn werk goed. Tot Castricums grote
verbazing waren bijna alle JOvn'ers die hij interviewde voor een
kraakverbod en het vieren van <lit verbod, ook een heel mooi meisje
van wie Castricum eigenlijk hoopte <lat zij misschien een wat softer
standpunt zou hebben. Een ander meisje stond enigszins aangeschoten van de drank voor de camera: 'Ja, ze hebben mij er wel een
1
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beetje ingeluisd, moet ik toegeven, maar ik ben het wel een beetje
eens met hun standpunten.' Ook sprak Castricum met een jongen
die een sigarettenhouder vasthield: 'Vind ik wel mooi, jaren twintig
stijl.' De jongen wachtte heel even en zei toen: 'Ik vind jou ook wel
mooi trouwens.' 'Maar je moet wel wat afvallen hoorrr, dat vind ik
wat minderrr. Als je afvalt kun je uit de kast komen.' Castricum
stondpaf.
De krakers in Den Haag waren niet zo blij met het JOVD-feestje.
Voor de zekerheid had Jeroen Diepemaat, landelijk voorzitter van
de JOVD, beveiligers ingehuurd. Toch had de beveiliging per ongeluk een kraker binnengelaten, die door Castricum werd ontmaskerd. De kraker verraadde zichzelf door zijn kleding: een oud jasje,
een vieze spijkerbroek en een rode veter in zijn schoen. Tegenover
het JOVD -pand woonden ook krakers. Zijn hadden door middel van
een projector een tekst op het JOVD-pand geprojecteerd: 'Jeroentje,
je gevel is gekraakt.' De krakers zochten voor de verandering naar
een geweldloze manier om hun politieke punt te maken.
Weer binnen voelde Castricum enkele andere feestende Jovn'ers
aan de tand over hun 'harde' standpunt. Een meisje reageerde verontwaardigd: 'En ik clan? Ik heb oak geen huis.' Vervolgens vroeg ze
Castricum: 'Heb jij geen kamertje ergens over?', waarna ze veelbetekenend met haar ogen draaide. De verslaggever, die nu voor de
tweede keer geconfronteerd werd met een sjansende 1ovn'er, was
overrompeld: 'Ik word niet goed hier. Ik moet weg, ik moet heel snel
weg.'
OPZET BOEKEN VERANTWOORDING

Dit boek gaat over de geschiedenis van de JOVD, de liberale jongerenorganisatie die zo'n onvergetelijke indruk achterliet bij Rutger
Castricum. De in 1949 opgerichte JOVD bestaat nu meer clan 65 jaar
en profileerde zich altijd graag als de horzel in de pels van de vvn.
Via de JOVD maakten duizenden jongeren kennis met het liberalisme. Ze leerden er discussieren, moties schrijven, besturen en omgaan met de media. Als onafhankelijke jongerenorganisatie kon de
JOVD haar eigen ideologische en politieke koers bepalen, die soms
nogal afweek van de koers van de vvn. Zo flirtte de JOVD in de jaren
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zestig met o' 66, pleitte de JOVO in de jaren zeventig voor een coalitie
zonder christelijke partijen en waren de jonge liberalen in de jaren
tachtig voor de invoering van een basisinkomen.
Sommige rovo' ers zijn later doorgestroomd naar de politiek. Hans
Wiegel, Ed Nijpels en Mark Rutte schopten het tot vvo-leider, en
de laatste zelfs tot minister-president. Ook hadden veel vvoKamerleden een rovo-achtergrond, zoals bijvoorbeeld Haya van
Someren, H uub Jacobse, Loek Hermans, Robin Linschoten en Frank
de Grave. Er waren echter ook rovo'ers die voor een andere partij
clan de vvo kozen. Sommigen belandden bij 0'66/066 (vanaf 1985
zonder komma), anderen bij de PvdA (Hein Roethof, Aad Kosto ),
GroenLinks (Ineke van Gent, Heleen Weening), Lijst Pim Fortuyn
(Ferry Hoogendijk), de Partij voor de Vrijheid (Mark Jongeneel),
Voor Nederland (J oram van Klaveren) en zelfs het COA (Elco Brinkman). De genoemde GroenLinksers, LPF'ers, Pvv'ers, VNL'ers en
co A' ers speelden in de rovo-geschiedenis echter een kleine rol en komen in dit boek verder ook niet voor. Ten slotte kwam er een JOVO' er
bij het koninklijke familie terecht: Mabel Wisse Smit. Ook zij speelt
in dit boek echter geen rol.
Centraal in dit boek staat de vraag hoe de rovo zich de afgelopen
65 jaar heeft ontwikkeld als liberale politieke jongerenorganisatie
tegen de achtergrond van een veranderend Nederland. Waarom
werd de JOVD in 1949 opgericht? Hoe verhield de rovo zich tot de
vvo? Welke coalitievoorkeuren had de rovo? Hoe probeerde de
JOVD invloed uit te oefenen? Welke politieke standpunten nam de
rovo in? Hoe 'links' en hoe 'rechts' was de rovo? En hoe 'progressief en hoe 'conservatief? Hoe profileerde de rovo zich naar buiten
toe, richting de vvo en richting de media? Hoe waren de interne
verhoudingen? In hoeverre lukte het de JOYO scholieren en werkende jongeren aan zich te binden? En wat voor cultuur heerste er ten
slotte in de rovo?
Dit boek is niet het eerste geschiedenisboek over de rovo. In 1994
verscheen Dejonge liberalen. Ben geschiedenis van de JOVD 1949-1994
van Eddy Habben Jansen. 2 Het boek van Habben Jansen behandelt
45 jaar rovo-geschiedenis en telt negen hoofdstukken: elk lustrum
krijgt een hoofdstuk. Dejonge liberalen is voorts echt een boek van
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een JOVD'er voor JOVD'ers. De interne ontwikkelingen krijgen veel
aandacht en bet boek staat vol atkortingen die voor een buitenstaander niet altijd goed zijn te plaatsen. De opzet van dit boek is
anders. De context komt meer aan bod, bet draait om de geschiedenis van de JOVD in een veranderend Nederland, atkortingen worden
zo veel mogelijk vermeden en er is meer aandacht voor de ontwikkeling van bet ideologische gedachtegoed en de politieke cultuur
van de liberale politieke jongerenorganisatie. Belangrijke episodes
uit de JOVD -geschiedenis, zoals de toenadering tot D'66 in de jaren
zestig, bet opzetten van Des Indes-beraad in de jaren zeventig en bet
voorzitterschap van Mark Rutte tussen 1988en1991 worden ook uitgebreider behandeld en geanalyseerd.
Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 1 gaat over de
jaren vijftig. De oprichting van de JOVD in 1949 en de opbouwvan de
vereniging in de beginjaren staan in dit hoofdstuk centraal. De belangrijkste JOVD'er uit deze jaren is Hein Roethof, bet latere PvdAKamerlid. Hoofdstuk 2 gaat over de roerige jaren zestig. De oprichting van D' 66 in 1966 en de poging van de JOVD om een brugfunctie
tussen vvD en D' 66 te spelen krijgen in dit hoofdstuk veel aandacht,
alsmede bet optreden van de JOVD -voorzitters Erwin Nypels (bet latere D'66-Kamerlid) en Hans Wiegel. Hoofdstuk3 gaat over de jaren
zeventig. Centraal in dit hoofdstuk staat bet Des Indes-beraad, bet
op initiatief van de JOVD ingestelde informele beraad van politici
van vvD, PvdA en D' 66 dat in hotel Des In des in Den Haag filosofeerde over een coalitie zonder christendemocraten. Uiteraard krij gen ook de standpunten van de JOVD en interne ontwikkelingen de
nodige aandacht. Hoofdstuk 4 gaat over de jaren tachtig, toen de
JOVD met zo'n 5000 leden de grootste politieke jongerenorganisatie
van bet land was. Het basisinkomen, de streken van Driemasterredacteur Jort Kelder en de eerste stapjes van Mark Rutte in de JOVD
komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde. Hoofdstuk 5 gaat
over de jaren negentig. De revue passeren onder meer bet voorzitterschap van Mark Rutte, de vorming van Paars en de opheffing van
de JOVD-afdeling 't Gooi. Hoofdstuk 6 ten slotte gaat over de periode 2000-2015. Centraal daarin staan de reactie van de JOVD op de
Fortuyn-revolte en de crisis in de VVD rond Rita V erdonk, de stand22
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punten van de JOVD over immateride en materide kwesties en enkele hoogoplopende interne conflicten.
Dit onderzoek is voornamelijk gebaseerd op het JOVD-archief, <lat
sinds 1989 op het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke
Partijen (DNPP) in Groningen ligt. In 2015 is <lit archief flink aangevuld. Omdat het JOVD-archief echter verre van compleet is, voor
sommige perioden zelfs fragmentarisch, zijn er ook veel personen
die in de JOVD actief zijn geweest gei:nterviewd. De samenhang, die
in het JOVD-archief so ms ver te zoeken is, bestaat gelukkig nog wel in
de herinnering. Voor feitelijke data is het archief natuurlijk de belangrijkste bron. Behalve het JOVD-archief in Groningen zijn ook
enkele andere archieven geraadpleegd, te weten het archief van de
JOVD Rijnmond, het persoonlijke archief van landelijk voorzitter
Ciska Scheidel en het persoonlijk archief van landelijk voorzitter Jeroen Diepemaat.
Dit boek is in opdracht van de JOVD geschreven, maar de wetenschappelijke onafuankelijkheid van de auteur is daarbij gerespecteerd. Er staan dus soms ook verhalen en feiten in <lit boek die voor
de JOVD misschien minder 'leuk' zijn. Hoewel een historicus ernaar
streeft om zo objectief mogelijk te zijn ontkomt hij niet aan een zekere subjectiviteit. Sommige subjectiviteit heeft te maken met het politieke discours. Termen als 'links' en 'rechts', 'progressief en 'conservatief zijn niet alleen wetenschappelijke termen om een bepaalde
ideologische voorkeur mee te duiden, maar worden in het dagelijks
politiek taalgebruik ook vaak gehanteerd met een morele connotatie.
'Progressief heeft vaak de connotatie van goed, 'conservatief daarentegen de connotatie van achterlijk en slecht. Als een bepaald JOVDstandpunt door de auteur van <lit boek als 'progressief wordt aangeduid of een bepaalde afdeling van de JOVD als 'conservatief, dan is
die duiding strikt wetenschappelijk, dus zonder een morele connotatie. Andere subjectiviteit is strikt persoonlijk. De schrijver dezes heeft
feeling met het liberalisme, is korte tijd actief geweest voor de JOVD
en is lid geweest van n66.
Ten slotte nog een woord van dank. De auteur wil de medewerkers van het DNPP, in het bijzonder Berend de Boer en Simon Otjes,
bedanken voor het ophalen van de archiefdozen, de gezelligheid en
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de koffie. Ook Karen Lely, die in korte tijd een archiefoverzicht
maakte van de aanvulling op het JOVD-archief uit 2015, ben ik zeer
erkentelijk voor haar werk. Verd er gaat mijn dank uit naar alle meelezers die het manuscript of een deel daarvan van nuttig commentaar hebben voorzien: Tom Leijte, Patrick van Schie, Jeffrey Lemm,
Gerrit Voerman, Henk ter Borg, Pieter de Bruijn Kops, Jan Tervoort, Jeroen Adema, Hans Wiegel, Jort Kelder, Ciska Scheidel, Eddy Habben Jansen en last but not least mijn vrouw Kirsten Feenstra.
Juist die nuchtere blik van een buitenstaander heb je als auteur en
ook als mens no dig om scherp te blijven.
EwoutKlei
I september 2015
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De veer van het liberale uurwerk

Op 14 septemben957 werd vvn-leider prof. mr. P.J. Oud wegens zijn
veertigjarige lidmaatschap van de Tweede Kamer door de JOVD gehuldigd als erevoorzitter. Hij was de enige naoorlogse parlementarier die zijn mandaat nog gekregen had binnen het districtenstel. In
1917 was hij voor de Vrijzinnig-Democratische Bond verkozen namens het district Den Helder. De huldiging van Oud vond plaats in
Rotterdam, de stad waar hij van 1938tot1941 en van 1945tot1952 burgemeester was geweest. De liberale leider werd door elf Jovn-dames,
gehuld in traditionele klederdracht van de elf provincies van Nederland, 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 toespraak was Oud in ieder geval vol lof over de JOVD: 'In het liberale
uurwerk is de vvn de regulator, zonder welke het uurwerk onregelmatig zou lopen, maar de JOVD is de veer, zonder welke het uurwerk
helemaal niet zou lo pen. ' 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 bevechten. De vvn van Oud werkte niet altijd mee, en soms ook tegen.
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EEN NI EU WE 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 partijen: de Vrijheidsbond/Liberale Staatspartij (LSP) en de VrijzinnigDemocratische Bond (voB) . De VDB noemde zich trouwens niet liberaal maar vrijzinnig.
De VDB had sinds 1923 een eigen politieke jongerenorganisatie, de
Vrijzinnig-Democratische Jongerenorganisatie (VDJO). Deze organisatie 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 onafhankelijkheid heel belangrijk. In haar in 1930 opgestelde beginselverklaring 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 VDB respecteerde dit.3
Ook de Bond van Jonge Liberalen (BJL), de in 1924 opgerichte jongerenorganisatie van de LSP, vond onafhankelijkheid belangrijk. 4
Aanvankelijk was de relatie met de LSP goed, maar toen de Jonge Liberalen plannen maakten om met de VDJO te fuseren kwam deze relatie onder druk te staan. Toen voorzitter H.L. van Zanten eind jaren dertig bovendien voorstelde om een nieuwe liberale politieke
partij op te richten, omdat de LSP en VDB zouden hebben afgedaan,
barstte de born. De LSP wilde de band met de BJL doorsnijden en een
nieuwe jongerenorganisatie oprichten die direct onder de partij
moest vallen. Uiteindelijk gebeurde <lat niet. Binnen de BJL was ook
kritiek op de koers van Van Zanten. Henk Korthals, de latere vvoparlementarier 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 Democratie was een fusie van de in 1946 opgerichte Partij van de Vrij heid (PvdV) van Dirk Stikker en het Comite-Oud. De PvdV was min
of meer de naoorlogse voortzetting van de Liberale Staatspartij, het
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Comite-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 Arbeiderspartij, de Christelijk-Democratische Unie en de Vrijzinnig-Democratische Bond. Het sociaal-democratische element domineerde
deze zogenaamde doorbraakpartij echter te zeer, zodat Oud en enkele 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 vvo. Bij het kiezen
van een naam voor de nieuwe partij werd bewust de term 'liberaal'
vermeden, omdat dit negatieve associaties opriep met de economische 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 hoofdbestuursvergadering 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 jongerenorganisatie 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 liberale partij te vormen werd de oprichting van een liberale jongerenorganisatie een jaar uitgesteld. 6
Dertien maanden na de oprichting van de vvo werd de Jongeren
Organisatie Vrijheid en Democratie opgericht. Het initiatiefkwam
bij de vvo 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 vvo-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:
De leeftijd van de leden.
De vraag of de JOVD mentors moest hebben.
3. 'Is de JOVD een politieke organisatie clan wel slechts een studiegroep ter bestudering van de staatkundige en maatschappelijke
problemen?'
4. De vorming van een voorlopig hoofdbestuur.
1.

2.

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 uitgenodigd. Nederland kende bovendien een Jeugdparlement, waarin
ook jongeren ouder clan 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
vvn heeft tot taak een mentor uit eigen kring aan te wijzen. De mentors 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 rovo
en haar relatie van de tot de vvo ter sprake kwamen. Een zekere
meneer Fonkert uit Oud-Beijerland, oud-lid van de vooroorlogse
Bond van Jonge Liberalen, wilde de vergadering sterk in overweging geven 'de jongeren al vroeg op te voeden in de beginselen van
de vvn'. 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. principiele dingen. De
JOVD moet niet de bijwagen van de vvn worden; maar wij willen
graag contact houden met de vvn (mentor).'
De notulist vatte de conclusie van de aanwezigen samen: 'De JOVD
is wel een politieke organisatie, maar geen partijpolitieke organisatie. Wij hebben de ruimte om ons te orienteren, zodat wij als spreker
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niet alleen mensen van dezelfde kleur uitnodigen, maar ook tegenstanders aan het woord la ten komen.'
Vervolgens kwam het vierde agendapunt aan de orde, de verkiezing van een voorlopig hoofdbestuur. Dit eerste hoofdbestuur bestond uit negen mannen. W.J. de Blaey uit Den Haag werd voorzitter, Ger van Schagen uit Amsterdam was belast met het secretariaat.
De andere hoofdbestuursleden waren Bram A. Delfos, M. Hardeman, H.C.W. van Wageningen, Jacques G.Th. Linssen, C.J. de Visser, C.A. van der Haar en J. van der Vorm. Twee hoofdbestuurders
kwamen uit Amsterdam, twee uit Den Haag, een uit Kruiningen,
een uitLeiden, een uit Oud-Beijerland, een uitRotterdam en een uit
Utrecht. De grote steden uit het westen van Nederland waren duidelijk 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 enthousiasme begroet. Korthals riep de jongeren uit de vrijzinnige
richting op te strijden voor vrijheid, recht, menswaardigheid en gerechtigheid: 'Wij moeten bereid zijn voor deze beginselen ons leven
feil te hebben.' Maar behalve dat hij zijn publiek wilde enthousiasmeren voelde Korthals zich ook gedrongen tot een belangrijke
waarschuwing: 'Laten wij er ook steeds voor waken, dat onze organisatie 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 blokkeerden, 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. Stempher was behalve redactiesecretaris van het vvD-blad Vrijheid en Democratie 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, verantwoordelijkheid en sociale gerechtigheid, drie liberale principes waardoor de
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JOVD zich wilde laten leiden. De Driemasterverscheen voor het eerst
in juni 1949 in weekendformaat, de helft van een normale krant. Om
de kosten deels te dekken zocht Stempher naar adverteerders. Gezien de naam van het blad waren <lat in het begin vooral scheepswerven 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 vvo en ruim een jaar voor de
officiele oprichting van de JOVD. Initiatiefnemer van de Rotterdamse afdeling was Edgar N ordlohne, 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 vvo-onderafdelingen, afhankelijk van de plaatselijke vvoafdelingen. Na 26 februari 1949 zouden deze vvo-jongerenorganisaties worden omgevormd tot JOVD-afdelingen. 8 Tijdens de oprichting werd er ook melding gemaakt van afdelingen in Amsterdam,
Assen en Leeuwarden, maar het is niet duidelijk of deze al bestonden voor de officiele 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 Jovo: men hoefde niet alles van de
grond af op te bouwen, er waren al structuren gelegd. 9
De vvo werd van het ontstaan van de JOVD op de hoogte gesteld.
Henk Korthals, die behalve Kamerlid ook hoofdredacteur van het
vvo -orgaan Vrijheid en Democratiewas, wijdde een hoofdredactioneel commentaar aan de oprichting van de nieuwe liberale jongerenorganisatie:
Aan de geboorte (van de JOVD) willen wij ook op deze plaats bekendheid 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 voile 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 zaakjes en moest zichzelf maar zien te redden. De vvo bood nauwelijks
organisatorische steun. W el kreeg de liberale jongerenorganisatie
van de vvo een subsidie van 4500 gulden, omgerekend naar de valuta van vandaag een kleine 20.000 euro, om een goede start te maken.'0
DE EERSTE STAPJ ES

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 redenen' zijn, aldus de Driemaster. In werkelijkheid was er een hoogoplopend conflict ontstaan toen De Blaey, zonder medeweten van de
andere !eden van het hoofdbestuur, had besloten banden aan te
knopen met het Nationaal Comite Handhaving Rijkseenheid. 11 Dit
conservatieve comite, <lat onder leiding stond van oud-premier
P.S. Gerbrandy en historicus F.C. Gerretson, verzette zich fel tegen
de dekolonisatie van N ederlands-In die en vond <lat de N ederlandse
rijkseenheid bewaard moest worden. De Blaey werd verweten dat
hij de JOVD tot een bijwagen van dit comite wilde maken. Overigens
was P.J. Oud in i946 betrokken bij de oprichting van Rijkseenheid
en zou een conflict tussen de vvo-fractieleider en Dirk Stikker in
1951 over Nieuw-Guinea leiden tot het aftreden van de laatste als minister 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 J<WD vastgesteld. De JOVD meed in deze statuten de
term 'liberaal' en koos voor het begrip 'vrijzinnig-politiek'. Pas jaren later, toen de herinnering aan de crisis van jaren dertig was vervaagd, 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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mo es ten afdelingen uit minimaal 5 mensen bestaan, en kregen afdelingen per 25 leden een stem op de algemenevergadering. 12 Ten slotte boden artikel 52 en 53 in de statuten het hoofdbestuur en de afdelingen de mogelijkheid om uit de vvn adviseurs te benoemen. Deze
vvn-adviseurs zouden na benoeming op bestuursvergaderingen
aanwezig mogen zijn en hadden daar een adviserende stem. Enkele
jaren vervulde vvn'er J.M.F.A. van Dijk deze rol voor het hoofdbestuur. Hij was oud-vnB'er, een vertrouweling van Oud en lid van
het vvn-hoofdbestuur. '3 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 zogenoemde 'Trekpaardenconferenties' was die tijd er wel. Op deze bijeenkomsten werden organisatorische, financiele 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 <lat de vereniging nog steeds gebruikt. 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 <lat in de zestiende eeuw werd herontdekt. 15
In de eerste helft van de jaren vijftig organiseerde de JOVD een aantal 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 idealen, om eens helemaal los te komen uit die sfeer van school, kantoor 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 onderwerpen 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 georganiseerd. 17 De JOVD zou daarna alleen nog weekendbijeenkomsten
organiseren in stenen gebouwen. Daar hadden de JOVD' 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 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen ligt een fraai gedenkboek, vol prachtige foto's, dat een mooie indruk geeft van dit
feestelijke weekend. 18 Het lustrum werd voorafgegaan door een receptie 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 burgemeester van Amsterdam, gestrikt om een voorwoord te schrijven
voor de convocatie van het lustrumcongres. Het congres zelf werd
om 17.00 uur geopend door JOVD -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 alge33
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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 Consomme Henri 1v voorgeschoteld, volgens de kaart 'De kip
die Gouden Eieren legt, geslacht en klaargemaakt volgens socialistisch 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 legendarische 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 stemming die nimmer ontaardt in 'bal' -dadigheid; zo danst dit congres
in de mooie zalen van het Carltonhotel. Aan de bar 'hangt' een vrolijk groepje, nippend aan een long of short drink en een enkele filosofisch gestemde liberaal houdt een diepzinnig gesprek met de barkeeper. 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 muziek en koppiger wijn ... i9
De volgende dag werd de algemene vergadering voortgezet. Na 'hamerstukken' 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 gekozen voor hotel Krasnapolsky, het bekende hotel aan de Dam waar in
1966 o'66 zou worden opgericht. Hoogtepunt van dit congres was
het op tr eden van de gevierde N ederlandse zangeres Rita Reys, die in
1960 in Parijs zou worden uitgeroepen als Europe's First Lady ofJazz.
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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 opinierend. Een
goed voorbeeld hiervan waren de interviews van redacteur Ferry
Hoogendijk, de latere hoofdredacteur van Elsevier, met hooggeplaatste 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 studieconferenties en de discussies over vrijzinnige idealen. Roethof was
secretaris van de voyo-afdeling Utrecht en schreef daarnaast artikelen voor het voyo-orgaan Jongeren en Democratie. Roethofhad Indisch recht aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, en werkte na de
Tweede Wereldoorlog enkele jaren in Nederlands-Indie. Bij zijn terugkeer 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. Roeth of 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 worden, maar hij hield de boot af omdat hij weinig heil in de club zag:
'Het ontbrak de JOVD aan geld, aan politieke inspiratie en dientengevolge aan voldoende werfkracht.' Uiteindelijk liet de twijfelende
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Roeth of zich, uit nostalgische overwegingen, door voorzitter Nordlohne overhalen om JOVD-voorzitter te worden. Hij was op <lat moment 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 grate
namen uit. Oud natuurlijk, maar ook PvclA-fractievoorzitter Jaap
Burger. De vvD-partijtop was niet blij met de linkse ideologische
koers van Roethof, die ook aandacht vroeg voor de sociale kwestie.
Roethof was bang <lat de vvD 'een bolwerk ( .. . ) van antisocialistische ressentimenten' dreigde te worden. Hij wilde daarentegen een
liberalisme <lat de humanitaire waarden zou verdedigen.21
In zijn toespraak op het lustrumcongres van 1954 brak Roethof een
lans voor een linkser liberalisme. Hij vond <lat 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 all es, water van deze kant aan ideeen komt zonder zelf
ook maar de minste poging te ondernemen daar eigen constructieve
ideeen tegenover te stellen.' De vvD kon volgens Roeth of wel wat leren 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 ideeen wilde komen om niet
voor reactionair te willen doorgaan, zo moesten de liberalen <lat ook
doen. Op 16 juni 1954 had het JOVD -bestuur aan het vvD-hoofdbestuur een kritische brief gestuurd over het liberalisme. Binnenkort
zou er overleg tussen beide besturen plaatsvinden over de brief, zo
vertelde Roeth of aan de congresgangers.22
De kritische brief van de JOVD ging over het Bisschoppelijk Mandement van i954. Om de katholieke parochianen te behoeden voor
geloofsafval hadden de Nederlandse bisschoppen een brief geschreven, waarin ze zich op het standpunt stelden <lat een goed katholiek geen lid kon zijn van socialistische organisaties zoals de
PvclA, de VARA en het NVV. Roethofhad naar aanleiding van deze
oekaze een vlammend artikel voor de Driemaster geschreven, <lat
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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 werden 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 gedwongen om zijn lidmaatschap op te zeggen omdat er anders ernstige kerkelijke consequenties zouden volgen. 24 Juist tegen deze kerkelijke dwang keerden Roethof en anderen zich. Roethof stelde dat de
vrijheid van het geweten in het geding was en vond dat de hoofdbesturen van JOVD en VVD eens rond de tafel moesten gaan zitten. Het
gesprek zou behalve hierover ook moeten gaan over de partijorganisatie en de kandidaatstellingsprocedure. Hierover had Roethof eerder in 1954 - op persoonlijke titel - enkele kritische artikelen geschreven in Vrijheid en Democratic. In zijn boek Dejonge 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 uitnodiging 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 verklaring 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 beziggehouden. 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 werkgemeenschappen in de PvdA, religieuze bezinningscentra binnen de vvo op
te richten, waar de praktische politieke beslissingen met geloofsgenoten 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.
vvo-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, werden de bezinningscentra echter definitief (impliciet) afgewezen.29
Op 28 januari 1955 kwam het toch tot een eerste officide gesprek
tussen JOVD en vvD. Gespreksonderwerp was de partijorganisatie
van de vvo en op welke wijzen jongeren meer invloed konden hebben in vertegenwoordigende lichamen en in de hogere partijorganen. Hoewel de bijeenkomsten in goede sfeer verliepen was de JOVD
ontevreden over het resultaat. Bij de jonge liberalen overheerste het
gevoel dater bij de vvD een grote onwil heerste om tot een overeenstemming 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, verkiezingen en andere oorzaken'. Tijdens dit gesprek kwam de kwestie Boeve ter sprake. P.C. Boeve was namens de JOVD naar Moskou gegaan
om het Zesde Wereldjeugdfestival bij te wonen. Oud vertrouwde dit
niet en vroeg zich af of de JOVD misschien door communisten was
gei:nfiltreerd. Het was de tijd van de Koude Oorlog en net als Korthals 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 clan alleen met scholing ging bezighouden.
De JOVD wilde nog steeds niet aan praktische politiek doen, maar
vond wel dat ze als het over principiele liberale zaken ging haar stem
mo est laten horen. Zoals bijvoorbeeld bij de discussie over het Mandement het geval was geweest. In 1955 werd, op persoonlijk initiatief
door enkele Jovo'ers, oud-Jovo'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 intellectueel verder te ontwikkelen. Roethof werd voorzitter. Ook
Nordlohne, Jacobse en Moskouganger Boeve zaten in het bestuur.
De Stichting Liberaal Reveil gaf een eigen blad uit, Liberaal Reveil,
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 linkervleugel binnen de vvn. 30 Rechtse vvn' ers zagen dit alles met lede
ogen aan. Mede dankzij de lobby van Harm van Riel, de conservatieve voorzitter van de vvn-fractie in de Eerste Kamer, zou het blad
Liberaal Reveil in 1962 worden overgedragen aan de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de vvn.31 Het blad voerde
niettemin een eigen onafhankelijke koers. De Stichting Liberaal Reveil werd begin eenentwintigste eeuw opgeheven.32
Op 10november1956 werd Roethof als voorzitter opgevolgd door
Huub Jacobse, die het vooruitstrevende beleid van zijn voorganger
zou voortzetten. Tijdens zijn voorzitterschap werd vvn-leider Oud
gehuldigd als erevoorzitter van de JOVD, een belangrijk gebaar om
de vvn toch te vriend te houden. De JOVD deedin 1957voor het eerst
mee aan het Liberaal Gesprekscentrum, een terugkerende discussiebijeenkomst georganiseerd door de vvn. Het initiatief voor samenwerking kwam bij de JOVD vandaan. In Lunteren op de Veluwe
spraken JOVD en vvn op 26 en 27 oktoberover 'De Doorbraak'. Volgens de Driemaster leidde het Liberale Gesprekscentrum tot een
vruchtbare gedachtewisseling:
Wij hebben aan goodwill gewonnen. De onderlinge verstandhouding was zowel tijdens het officiele als tijdens het gezelligheidsgedeelte uitstekend en bij vvn'ers viel de bereidheid om de opmerkingen 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 vvn 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 stand de VVD wel een keer per jaar haar radiozendtijd
af aan de JOVD. Tot media jaren zestig zou de JOVD hier gebruik van
maken. Deze samenwerking had behalve positieve gevolgen - meer
belangstelling en meer leden voor de JOVD - oak een negatief gevolg:
de correspondentie tussen JOVD en vvo in deze jaren bestond vooral
uit het doorsturen van briefjes van mensen die zich bij de vvo hadden aangemeld als JOVD -lid, wat de secretariaten van vvo en JOVD
veel extra werk bezorgde. 33
Voor buitenstaanders stonden JOVD en vvo dus niet las van elkaar. Dat het in de jaren vijftig steeds beter ging met de JOVD had
clan oak alles te maken met de groeiende populariteit van de vvo in
deze jaren. Vanaf 1952 voerde de VVD in de Tweede Kamer oppositie. 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 vvo in plaats van 9 nu 13 zetels. In 1959
zou de oppositie van Oud echter warden beloond en steeg de vvo
naar 19 zetels, een voorlopig hoogtepunt. De JOVD groeide in dejaren vijftig van zo'n 350 leden in 1951 naar 2048 in 1959. 34 Pas in dejaren tachtig zou dit aantal overtroffen warden.
De VVD had zich onder leiding van Oud als een rechtse partij gemanifesteerd. Tijdens de verkiezingscampagne van 1959 had Oud
voor het eerst samenwerking met de PvdA uitgesloten. Volgens historicus Henk te V elde was dit een politieke meesterzet, die er mede
voor had gezorgd dat de VVD een grate verkiezingsoverwinning had
behaald.35 De vvo zou lange tijd blijven vasthouden aan deze 'lijnOud', tot groat ongenoegen van de JOVD en progressieve vvo' ers. In
1959 was de 'lijn-Oud' echter nag geen issue voor de JOVD. Dejonge
liberalen waren bezig met een andere lobby, namelijk dat er een
JOVD' er op een verkiesbare plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer kwam te staan 'in het belangvan de liberale zaak'. 36 In1959
was het hiervoor echter nag 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 oak 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 JOvo uitgingen niet
bepaald gewaardeerd door de vvo. Oud hield als partijleider graag
de leiding strak in handen. Bij de vvo heerste een politieke cultuur
van volgzaamheid en werd het autoritaire leiderschap van Oud niet
uitgedaagd.37 Voor jongeren was er in de vvo geen ruimte. 'Bij de
vvo tel den jongeren onder de 30 gewoon niet mee', herinnerde Erwin Nypels zich nog heel goed. 'Als je aan politiek wilde doen als
jongere moest je bij de JOVO zijn.' 38 De JOVO paste zich aan deze situatie aan en opereerde voorzichtig. Als de JOVO initiatieven ondernam hield de vvo of de boot af of probeerde die in te kapselen.
In de jaren zestig zou de verhouding tussen Jovo en vvo op scherp
komen te staan. Dit had vooral te maken met de stormachtige opkomst van een nieuwe politieke partij: 0'66. Niet alleen had deze
club een grote aantrekkingskracht op de rovo, 0'66 was bovendien
door het gedachtegoed van de JOYO bei:nvloed en oud-Jovo'ers
speelden een rol van betekenis in de nieuwe partij .
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Elf over roze

Hans Wiegel was van 6 november 1965 tot 29oktober1966 voorzitter van de JOVD. De jaren zestig vond hij een fantastische tijd. Wiegel
studeerde in Amsterdam, het magische centrum van Nederland en
volgens de Amsterdammers natuurlijk ook van de wereld, en zag alles voorbijkomen: de happenings van antirookmagier Robert Jasper
Grootveld, de ludieke protesten van Provo, de rookbom bij het huwelijk van Beatrix en Claus op 10 maart 1966 en de oprichting van
n' 66 in hotel Krasnapolsky een half jaar later. 1
In tegenstelling tot veel van zijn generatiegenoten koos Wiegel
echter niet voor linkse politiek. In 1967 zou hij, amper 25 jaar, voor
de vvn in de Tweede Kamer worden verkozen. Toch had ook de
'rechtse' Wiegel iets van de vernieuwingsdrang van de jaren zestig
meekregen. In 1968 verscheen het boekje Ben partijtje libre, waarin
Wiegel zijn liberale idealen uit de doeken deed. Hij moest weliswaar
niets hebben van staatkundige vernieuwingen waar n'66 zich hard
voor maakte, maar hij vond het wel ontzettend belangrijk dat jongeren en politieke jongerenorganisaties in alle vrijheid kritiek konden
leveren op de politiek:
Een politicus moet bereid zijn naar kritiek te luisteren, ook als die
kritiek niet erg vriendelijk geformuleerd is. Meer incasseringsvermogen is hard nodig. Wie niet tegen kritiek kan moet niet in de po litiek gaan. Het in het oog houden door de liberale jongeren van de
liberale principes is, zeker - en dat is niet altijd gemakkelijk - wanneer dat z'n weerslag vindt in afgewogen en zorgvuldig geformuleerde standpuntbepalingen, voor de toekomst van het liberalisme
van betekenis. 2
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De JOVD was in de jaren zestig druk bezig met onafhankelijke standpuntbepalingen om het liberalisme te vernieuwen. rovo'ers en oudrovo'ers stonden aan de basis van het Liberaal Democratisch Centrum, in 1962 opgericht als progressieve pressiegroep binnen de vvo.
De rovo kwam met een aantal politieke resoluties en ook met een eigen verkiezingsprogramma, de Stemverheffing. Het sociaaldemocratische dagblad Het Vrije Volk noemde de elf pittige politieke stellingen van <lit programma 'Elf over roze'. Dit was een knipoog naar
'Tien over rood' van Nieuw Links, de vernieuwingsbeweging in de
PvdA. De JOVD werd bovendien geconfronteerd met 0'66, een vernieuwingsgezinde politieke partij die een grote aantrekkingskracht
uitoefende op rovo'ers en oud-rovo'ers, waardoor de verhouding
met de vvo op scherp werd gezet. Het was een roerige tijd, een tijd
die nieuwe kansen hood, maar de liberale jongerenorganisatie ook
naar de rand van afgrond bracht.
ONAFHAN KELI) KH El D

Voor de rovo was de onafhankelijkheid een terugkerend twistpunt.
Op het najaarscongres van 25 en 26 oktober 1958 in Assen had afgevaardigde Erwin Nypels namens de afdeling Amsterdam grote
bezwaren tegen het feit <lat twee leden van het hoofdbestuur hadden meegewerkt aan een vvo-activiteit. Ze hadden zitting genomen in een comite <lat een vvo -dag moest voorbereiden. Volgens
Nypels kwam door deze medewerking de onafhankelijkheid van de
JOVD in gevaar. De afdeling Amsterdam diende hierop een motie in
waarin uitgesproken werd dat het ongewenst was als rovo'ers deel
zouden nemen aan het organiseren van demonstratieve bijeenkomsten van enige politieke partij . De motie werd verworpen, met
14 tegen 43 stemmen, maar zorgde wel voor veel ophef binnen de
vereniging. 3
Drie jaar later, op het najaarscongres van 11en12 november 1961 in
Arnhem, stond de onafhankelijkheid van de JOVD weer ter discussie.
Ferry Hoogendijk diende op dit congres de volgende motie in:
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De Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie in algemene
ledenvergadering te Arnhem bijeen, enz. enz.
overwegende
<lat in het verleden de goede verhoudingen tussen de vvo en de
JOVD door misverstanden onnodig zijn verstoord,
spreekt als haar mening uit:
<lat de JOVD als onathankelijke organisatie desgevraagd in de
toekomst loyaal haar medewerking zal geven aan manifestaties,
van liberale organisaties;
deze loyale medewerking houdt in, <lat bestuursleden ofleden van
de JOVD officieel zitting nemen in voorbereidingscommissies,
e.d.,
en gaat over tot de orde van de <lag.
Ferry Hoogendijk had deze motie ingediend nadat JOVD -voorzitter
Evert Hoven had geweigerd om toe te treden tot de voorbereidingscommissie van de vvo -dag van i96i. Hoogendijk was het oneens
met deze beslissing en verweet de JOVD een dubbelhartige opstelling: 'wel gebruik maken van zendtijd en andere faciliteiten, maar
als puntje bij paaltje komt tegen de vvD zeggen: wij hebben liever
toch officieel niets met Ute maken'.
De mo tie Hoogendijk zorgde voor veel ophef. Veel sprekers meldden zich bij de microfoon en er werden enkele tegenvoorstellen ingediend. Toen het voorstel werd aangenomen met 48 stemmen
voor, 25 tegen en 2 onthoudingen legde het hoofdbestuur de motie
naast zich neer. Het was onaanvaardbaar. Na veel heen en weer gepraat nam het congres het voorstel van het hoofdbestuur aan, namelijk <lat het hoofdbestuur zich nader zou beraden over de consequenties van de motie Hoogendijk.
Terwijl het hoofdbestuur nog in nader beraad was werd in de
Driemaster fel gediscussieerd over de onathankelijkheid van de
JOVD. Degenen die het niet eens waren met Hoogendijk waren van
mening <lat zijn motie de onathankelijkheid van de JOVD in gevaar
bracht, omdat hoofdbestuurders een uitnodiging van de vvD om
deel te nemen aan haar manifestaties clan niet meer konden afwij zen. De JOVD zou zich bovendien te zeer binden aan de vvD als de
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motie Hoogendijk zou worden uitgevoerd. De JOVD was ook bedoeld voor die vrijzinnig-politieke jongeren die hun politieke keuze
nog niet definitiefhadden gemaakt. Als de JOVD zich te zeer aan de
vvD zou binden zouden deze jongeren worden afgeschrikt om lid te
worden.
In januari 1962 kwam het hoofdbestuur met een nadere verklaring:
Het HB heeft zich, zoals toegezegd op de Algemene Vergadering
op 12 november 1961 te Arnhem nader beraden over de motie
Hoogendijk en is van mening dat de JOVD waar het betreft het geven van medewerking aan manifestaties van liberale organisaties
niet beperkt mag worden in haar besluitvorming door de inhoud
van genoemde motie. De in de motie gevraagde medewerking zal
in overeenstemming met artikel 3 van de Statuten kunnen worden
verleend, indien de Organisatie hiermede haar beginselen uitdraagt en haar doel kan bereiken.
Het hoofdbestuur legde de motie Hoogendijk dus feitelijk naast
zich neer. Er veranderde niets. De JOVD wilde een onafhankelijke
politiek-ideologische koers varen en tegelijkertijd blijven profiteren
van de vvD-steun, zendtijd op de radio en natuurlijk de financiele
ondersteuning. Met andere woorden: wel de lusten, niet de lasten. 4
HET LIBERAAL DEMOCRATISCH CENTRUM

De JOVD koesterde haar onafhankelijkheid maar streefde tegelijkertijd ooknaar meer invloed op de vvD. Ondanks de officiele gesprekken die de JOVD eind jaren vijftig met de vvo was aangegaan bestond
er geen formeel overleg tussen beide liberale organisaties. Er werd
alleen ieder jaar gesproken over de financiele bijdrage van de vvo
aan de JOVD, maar tijdens <lit overleg werd er alleen over financiele
zaken gesproken en niet over inhoudelijke politiek. Erwin Nypels,
van 10 november 1962 tot 31oktober1964 voorzitter van JOVD en in
1966 een van de oprichters van 0'66, stelde daarom voor een convent van liberale organisaties en instellingen op te richten. Hij verdedigde <lit plan op het vvo-congres van 29 en 30maart1963. Helaas
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was vvD-voorzitter Oud, die in november dat jaar zou aftreden, het
helemaal oneens met het voorstel van Nypels. Volgens Oud zou er
binnen de vvD voldoende ruimte voor discussie zijn. Aan een liberaal convent was daarom geen behoefte.
Veel JOVD' ers dachten hier toch anders over. Reinier Heijting, van
31 oktober 1964 tot 6 november 1965 voorzitter van de JOVD en net
als Nypels ook betrokken bij de oprichting van D'66, hekelde de
conservatieve sfeer bij de VVD:
De vvo heeft altijd tactische beslissingen genomen, gericht op de
dag van morgen, maar nooit strategische besluiten genomen voor
de langere termijn. De partij heeft zichzelf onnoemelijk beschadigd
door niet een beetje libertijnser te zijn. Alles wat zo rond 1965 niet
leek op het modale AVRo-lid, werd het door het partijkader moeilijk gemaakt. ( ... ) Kosten nog moeiten werden gespaard andersdenkenden de partij uit te jagen.5
Het Liberaal Democratisch Centrum (we), in juni 1962 opgericht
door onder anderen (oud-)JOVD'ers Hein Roethof, Erwin Nypels en
Edgar Nordlohne, wilde de vvo vernieuwen. Het initiatief voor het
LDC kwam bij vvo-Kamerlid Henk Korthals vandaan. Korthals wilde Oud niet opvolgen als partijleider, maar hoopte niettemin dat de
VVD zich na het vertrek van Oud in progressievere rich ting zou ontwikkelen. Korthals was bang dat conservatieve vvD'ers, Harm van
Riel en zijn medestanders, aan het langste eind zouden trekken.
Roethof, die op dat moment erg twijfelde ofhij nog lid van de vvD
moest blijven, werd door Korthals benaderd om voorzitter van het
LDC te worden.
Het LDC was van mening <lat de VVD intern moest democratiseren
en tevens meer ruimte moest bieden aan inhoudelijke discussies. De
partijtop moest echter niets van deze nieuwe ideeen hebben. Tijdens een vergadering van het vvo-hoofdbestuur zei Oud: 'Wat in
het program van actie van het LDC goed is, is niet nieuw, en wat
nieuw is, is niet goed.' Het belangrijkste do el van het we, dat Korthals lijsttrekker van de vvo moest worden, bleek bovendien al gauw
onhaalbaar. Edzo Toxopeus, die niet tot de linker- en niet tot de
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rechtervleugel van de VVD behoorde, werd lijsttrekker voor de
Tweede Kamerverkiezingen van i963. Het LDC discussieerde vervolgens over de vraag of men vvD -lid moest blijven of dater misschien
een Liberale Volkspartij mo est komen. De overgrote meerderheid
wilde echter binnen de vvD blijven opereren. wc-voorzitter Roethof verliet daarop de vvD en werd lid van de PvdA. 6
In tegenstelling tot Roethof hadden andere LDC-leden meer geduld en bleven ze de vvD voorlopig trouw. In het najaar van i966
raakte het LDC echter de helft van zijn leden kwijt toen D'66 werd
opgericht. Het LDC zou nog tot i970 bestaan, maar echt actief was
het centrum niet meer. Het dissidente geluid zou in deze jaren door
de rovo worden verwoord.
DEMOPLAN, DEMOSTAAT EN STEMVERHEFFING

Erwin Nypels, zijn naam is nu al een paar keer gevallen, was de belangrijkste progressieve rovD'er in de jaren zestig. Zijn rol valt goed
te vergelijken met de rol die Hein Roethof in de jaren vijftig speelde.
Nadat hij in i960 zijn studie economie had afgerond aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam kreeg Nypels een baan bij de
PTT in Den Haag en werd ook voorzitter van de plaatselijke JOVDafdeling aldaar. Op I mei i962, een half jaar voor zijn aantreden als
landelijk voorzitter, zorgde Nypels voor een enorme stunt door als
JOVD -afdeling Den Haag samen met de afdelingen Delft, Rijswijk en
Voorburg een I mei-bijeenkomst te organiseren. Nypels is nog
steeds erg trots op deze actie: 'Ons achterliggende doel was om als
een echte liberale partij perspectieven te bieden voor de hele bevolking, niet alleen voor een deel ervan. Het was niet bedoeld als solidariteit met het socialisme. Ook het liberalisme was er voor de arbeiders.'
De I mei-bijeenkomst leidde tot nogal wat beroering bij de vvD.
Een aantal plaatselijke vvD-leden uit Den Haag waren boos op Nypels en hij werd op het matje geroepen door het landelijk bestuur
van de partij . De rode familie had meer waardering voor de actie.
Klaas Voskuil, hoofdredacteur van Het Vrije Volk, wijdde maar liefst
twee van zijn radiopraatjes voor de VARA aan deze viering. Ook
schreven meerderekranten over de I mei-vieringvan de JOVD. Bij de
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haalde de actie de voorpagina. Hoewel sommige JOVD 'ers mopperden werd de motie waarin de JOVD zich schaarde achter de actie
van Nypels met algemene stemmen aangenomen. 7
Onder het voorzitterschap van Nypels timmerde de JOVD stevig
aan de weg. Er werden resoluties en moties aangenomen, onder
meer over kernbewapening, rassendiscriminatie, indicatieve sociaal-economische planning (het zogenoemde Demoplan) en democratisering van de staatsinstelling (Demostaat). 8 De resolutie
Demostaat, die op het congres van 6 en 7 juni i964 werd vastgesteld,
was revolutionair. De JOVD pleitte daarin voor de afschaffing van de
Eerste Kamer, de invoering van een partieel districtenstel en een beperkt referendum. Ook werd er principiele kritiek uitgeoefend op
de monarchie: de erfopvolging was volgens de JOVD niet democratisch maar werd niettemin praktisch aanvaard.9
In november 1966, twee jaar na Demoplan, stelde de JOVD haar
Stemverheffing vast, een lijstje van twaalf politieke wensen. Het Vrije
Volk had de conceptversie, die uit elf wensen bestond, 'Elf over roze'
genoemd, een benaming waar de JOVD niet zo blij mee was. Volgens
vicevoorzitter politiek A.J.B. Hubert, die verantwoordelijk was voor
de standpuntbepaling van de jonge liberalen, was het artikel misleidend, omdat de krant hiermee suggereerde <lat het Jovo-wensenlijstje in grote mate zou overstemmen met <lat van 'Tien over rood'
van Nieuw Links: 'Wij zitten bepaald niet in de roze hoek. Als er een
bepaalde overeenstemming zou zijn clan slaat <lat slechts op enige algemene punten, waarover men in de politiek nu eenmaal gelijk
denkt en ook gelijk moeten denken.' De uiteindelijke twaalf wensen
van de JOVD waren:
NRC

De politieke leiders moeten nu het initiatief nemen om tot nieuwe partijformatie te komen, moeten nu aangeven hoe zij zich
<lat voorstellen, en moeten nu hun partij bewegen daaraan mede te werken.
2. De jaarlijkse stijging van de overheidsuitgaven moet beperkt
blijven en mag niet groter zijn clan de jaarlijkse groei van het nationaal inkomen.
3. Nederland moet de DDR erkennen en de Oder-Neissegrens van
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

Duitsland met Polen. Ook moet Nederland streven naar een
vrede in Vietnam op basis van het Vredesplan Vietnam van de
Nederlandse politieke jongerenorganisaties.
De ontwikkelingshulp moet effectief uitgebreid worden o.a.
door het verlenen van hulp bij geboorteregelingsprojecten.
Om de geestelijke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting te
garanderen moet cremeren volledig gelijkgesteld worden aan
begraven, moet de filmkeuring worden afgeschaft en moeten
demonstraties in principe kunnen worden georganiseerd zonder toestemming van de overheid.
De doorstroming in het onderwijs moet worden verbeterd en
meerderjarige studenten moeten een integrale studievergoeding kunnen verkrijgen.
De medezeggenschap van werknemers moet worden vergroot
en de ondernemingsraad moet meer bevoegdheden krijgen.
Het stakingsrecht van alle werknemers moet erkend worden en
bij de wet geregeld; representatieve categorale bonden moeten
worden erkend als onderhandelingspartners in het sociaaleconomisch overleg.
De gevolgen van de noodzakelijke en onontkoombare verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen di en en voor de
sociaal zwakken zoveel mogelijk te worden opgevangen.
In de sociale voorzieningen client een redelijk eigen risico te
warden ingebouwd en de sociale wetgeving moet worden vereenvoudigd tot een wet en een uitvoeringsorgaan.
De Nederlandse landbouw moet kunnen blijven concurreren
met de landbouw in andere EEG- landen. Het beleid moet niet
op sanering maar op ontwikkeling gericht zijn.
De dienstplicht moet worden herzien, onder andere door het
verkorten van de diensttijd, het betalen van een hoger soldij tot
het huidige loonpeil en het vervangen van de huidige vrijstelling
door een systeem dat niet gebaseerd is op rangorde van geboorten.10
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Het uiteindelijke wensenlijstje van de JOVD vertoonde enkele gelijkenissen met die van Nieuw Links - erkenning van de DDR, medezeggenschap in ondernemingen en aandacht voor de sociaal zwakkeren - maar de inhoud en de toon was veel gematigder. In 'Tien
over rood' eiste Nieuw Links dat de PvdA niet aan regering mocht
deelnemen behalve als er 2 procent van het nationale inkomen naar
ontwikkelingshulp ging. Ook was Nieuw Links voor de erkenning
van de Vietcong en moest Nederland uit de NAVO stappen als het
Spanje van Franco lid van het bondgenootschap zou worden of als
het dictatoriale Portugal dat bleef. Het meest radicale voorstel was
echter het pleidooi dat de belasting op erfenissen en schenkingen
progressief moest oplopen en boven de honderdduizend gulden
99 procent moest bedragen.11 In vergelijking met 'Tien over rood'
was 'Elf over roze' dus de redelijkheid zelve. De JOVD stelde geen
eisen maar formuleerde wensen, zocht naar compromissen en consensus. JOVD'ers waren in de jaren zestig ook progressief, maar beslist geen linkse actievoerders.
DE OPRICHTING VAN D'66

In zijn in 2003 verschenen proefschrift Tussen ideaal en illusie. De geschiedenis van D66, 1966-2003 besteedt Menno van der Land nauwelijks aandacht aan de JOVD-invloed op D'66. Wellicht heeft dit te
maken met de dominante rol die Hans van Mierlo decennialang in
D'66 heeft gespeeld. Van Mierlo beschouwde D'66 niet als een politieke partij maar als een beweging die het politieke systeem moest
doen laten ontploffen. Hij wilde ook niet dat D'66 zich liberaal of
vrijzinnig zou noemen, want D'66 moest juist niet ideologisch zijn.
Oud-JOVD'er en D'66-medeoprichter Erwin Nypels beschouwde
D' 66 daarentegen wel als een politieke partij, namelijk als de opvolger
van de vooroorlogse Vrijzinnig-Democratische Bond. Nypels benadrukte de continui:teit met het verleden en de volgens hem beslissende invloed van de JOVD op D'66. Tot de 36 initiatiefnemers van D'66
behoorden zes oud-JOVD'ers: Hans Gruijters, Harry Jongedijk, Reinier Heijting, Herman Koenen, Erwin Nypels en R. Straatsma. Zij
namen de JOVD-ideeen uit de resolutie Demostaat over staatkundige
vernieuwing mee naar D' 66. 13 Hans Gruijters, die vanaf i962 voor de
12
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vvo in de Amsterdamse gemeenteraad zat, had voor zijn overstap
naar o' 66 in het Algemeen Handelsblad bovendien een artikelenserie
geschreven waarin hij pleitte voor een gekozen minister-president.
Toch moeten we de invloed van de Jovo ook weer niet overschatten.
Belangrijk was bijvoorbeeld ook de in 1964 in het Nederlands Juristenblad verschenen artikelen 'Kiezen of delen' van rechtsfilosoof Jan
Glastra van Loon over latere 'kroonjuwelen' van 066: de gekozen
minister-president en het (gematigde) districtenstelsel. 14 De nieuwe
staatsrechtelijke ideeen van o' 66 hadden niet alleen de Jovo als bron.
Veel 0'66-oprichters kwamen uit Amsterdam. Dat was geen toeval. Dankzij Jovo'ers als Hans Gruijters, Huub Jacobse, Reinier
Heijting, Henk Vonhoff en Erwin Nypels was de Amsterdamse
vvo-afdeling eind jaren vijftig een links-liberaal bolwerk geworden.15 Jacobse liet zich begin jaren zestig door Gruijters verleiden
om nog lid van de vvo te blijven, omdat Gruijters de vvo vanuit
Amsterdam grootscheeps wilde vernieuwen. Jacobse wilde graag
deel uitmaken van deze groep van 'angry young men'. 0'66 oefende
later een grote aantrekkingskracht op Jacobse uit, maar hij bleef net
als Vonhoff de vvo trouw.16 De angry young men kwamen vaak bijeen in de stamkroeg van de Amsterdamse JOVO, de Bamboobar van
Gruijters en Coen Affolter. In <lit cafe zouden in de zomer van 1966
ook de plannen worden gesmeed om 0'66 op te richten. Behalve
Hans van Mierlo en Hans Gruijters was ook Reinier Heijting van de
partij. 17
Wat bewoog de (oud-) JOVO' ers om voor de vvo te bedanken en
voor 0'66 te kiezen? Erwin Nypels vond de vvo te rechts en te weinig liberaal. Voor de International Federation of Liberal and Radical Youth, de liberale internationale voor jongeren, had Nypels ook
liberale partijen in het buitenland van dichtbij meegemaakt. Hij
beschouwde de Britse Liberal Party, een van de voorlopers van de
Liberal Democrats, als zijn grote voorbeeld. In het Londense
hoofdkwartier van de partij kwam Nypels regelmatig over de vloer
en las in zijn bibliotheek veel boeken over het liberalisme. De Liberal Party was een stuk progressiever dan de vvo . Nypels hoopte begin jaren zestig nog <lat de vvo links af zou slaan, maar <lat gebeurde niet. Er waren drie incidenten, drie 'druppels', die voor Nypels
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de emmer deden overlopen: 1) Molly Geertsema protesteerde tegen
de aflevering 'Beeldreligie' van het VARA-programma 'Zo was het
toevallig ook nog eens een keer', omdat dit beledigend zou zijn
voor christenen; 2) De vvn -fractie vond <lat dienstplichtige militairen in de kazernes geen 'subversieve' lectuur mochten lezen;
3) De vvn wilde niet meewerken aan de demonstratievrijheid en
vond dat mensen die wilden demonstreren hiervoor eerst formeel
toestemming moesten vragen. Volgens Nypels bleek hieruit duidelijk dat de geestelijke vrijheid bij de vvn niet veilig was en dat de
partij de aansluiting bij de nieuwe tijd had gemist. De vvn was volgens Nypels een coalitie van liberalen en conservatieven. Dat was
niet positief.
Oud-yovn'er Hans Gruijters had een soortgelijke ervaring. Hij
wilde als vvn-raadslid niet aanwezig zijn bij het huwelijk van
Beatrix en Claus op 10 maart 1966. 'Ik heb wel wat beters te doen',
was zijn roemruchte reactie op de Koninklijke uitnodiging. De vvntop nam dit Gruijters zeer kwalijk, want 'de vvn is van mening dat
vertegenwoordigers in publiekrechtelijke lichamen aan uitnodigingen van het Vorstenhuis gevolg dienen te geven, behoudens in het
geval van absolute verhindering.' Het yovn-hoofdbestuur nam het
voor Gruijters op, maar deze adhesiebetuiging kwam te laat. Gruij ters bedankte voor de vvn: 'Door vooraanstaande leidende figuren
wordt landelijk in de vvn een dusdanige mate conformiteit verwacht, dat ik mij als liberaal in die partij niet langer thuis voel.' 18 Met
'vooraanstaande leidende figuren' bedoelde Gruijters vermoedelijk
de fractievoorzitter van de vvn -fractie in de Eerste Kamer, Harm
van Riel, zo vermoedt Nypels. Van Riel had tijdens de vergaderingen van het LDC namelijk ook te kennen gegeven <lat er geen ruimte
was voor linkse geluiden in de vvn.19
Na het vertrek van Gruijters gonsde het van de geruchten over de
oprichting van een nieuwe partij. De JOVD kreeg hier lucht van en
stelde in de zomer van 1966 samen met het Liberaal Democratisch
Centrum en de Liberale Studenten Vereniging uit Amsterdam een
verklaring op, waarin de drie liberale organisaties hun verontrusting uitspraken over 'de op handen zijnde oprichting van een nieu we liberale splinterpartij' en de vvn opriepen om met deze groep in
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gesprek te gaan. De verklaring haalde echter niets uit. Op 15 september presenteerde het initiatiefcomite 0'66 in het Haagse perscentrum Nieuwspoort een Appel, aan iedere Nederlander die ongerust is
over de ernstige devaluatie van onze democratie. Op 14 oktober, een
kleine maand na het Appel, werd o' 66 officieel opgericht in Amsterdam. Tot ver in de jaren negentig noemde 0'66 zich niet liberaal,
maar de partij was <lit in feite wel. Net als tijdens het interbellum
waren er vanaf 1966 dus weer twee liberale partijen: een conservatieve en een progressieve. De liberale eenheid was verbroken.
BRUGFUNCTIE EN SPAGAAT

De komst van 0'66 leidde tot gemengde reacties bij de Jovo. Een
minderheid was voor 0'66, maar deze minderheid liet wel luid van
zich horen. De hoofdredacteur van de Driemaster, Robert Marcuse,
begroette o' 66 met een warm welkom. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 schreef Marcuse <lat maar weinig
elementen uit de Stemverheffing van de JOYO waren terug te vinden
in het vvo-programma. 0'66 was daarentegen een 'enthousiaste en
aantrekkelijke groepering'. Marcuse sloot zijn artikel af met de
woorden: 'Voor mij zullen de verkiezingen een bijzonder groot succes betekenen, als Hans Wiegel en Herman Koenen (oud-Jovo'er
en nummer 8 op de 0'66-lijst, EHK) deel uit maken van de nieuwe
Tweede Kamer.' 20 Helaas voor Marcuse zou Koenen op 15 februari
niet in het parlement warden verkozen. o' 66 haalde 7 zetels. Nypels,
die op nummer 6 van de lijst stond, kwam wel in de Kamer. Tot zijn
eigen grote verbazing overigens. 'We waren al heel blij geweest als
0'66 3 zetels zou hebben gehaald. 7 zetels was ongelooflijk.' 21
Vier dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen legde het JOVO congres Marcuse het vuur na aan de schenen. De hoofdredacteur
beloofde beterschap en kreeg de kans om zich te beteren. Op het
congres van oktober 1967 kwam de motie echter opnieuw aan de orde, omdat de redactie nog te veel in 0'66-vaarwater zou zitten. De
vergadering, met 41 stemmen voor en 31 tegen, droeg het hoofdbestuur op de redactie van de Driemaster te ontslaan. Het hoofdbestuur, in tegenstelling tot het congres kennelijk wel een voorstander
van repressieve tolerantie, vond <lat Marcuse moest blijven en be53
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sloot om de motie naast zich neer te leggen. Omdat de redactie echter niet wilde <lat de gespannen situatie zou blijven voortduren trok
ze zelfhaar consequenties en stapte collectief op. In Vrij Nederland
schreef Martin van Amerongen: 'Dertig oktober 1967: na een kort
maar geduldig gedragen lijden is gestorven de JOVO. Een november
1967: geboren de Jovvo.' Voor Van Amerongen was het zonneklaar
dat de JOVO niet meer onafhankelijk was en had gecapituleerd voor
de vvo. Voor menig JOvo' er was de strijd echter nog niet beslist. 22
Het hoofdbestuur wilde <lat de JOVO een brugfunctie zou vervullen tussen vvo en 0'66. De jongerenorganisatie moestvoor aanhangers van zowel de vvo also' 66 aantrekkelijk zijn. De JOVO wilde met
de vvo en 0'66 contacten onderhouden en zich tegenover de laatste
partij net zo opstellen als tegenover de vvo. Helaas voor de JOVO
hadden beide partijen hier weinig behoefte aan. Ook veel JOVO leden, die in de regel rechtser waren dan het hoofdbestuur, waren
sceptisch. In plaats van een brugfunctie te vervullen kwam de JOVO
in een spagaat terecht.
D' 66 zat niet op de JOVO te wachten en hield de jonge liberalen op
afstand. De nieuwe partij wilde zich niet conformeren aan oude ka ders. Net als de vooroorlogse VOB beschouwde 0'66 zich niet als een
liberale partij, hoewel de partij <lat eigenlijk wel was. Belangrijker
was echter <lat 0'66 bang was <lat ze door contacten met de JOVO in
de richting van de vvo zou gaan bewegen. o' 66 was een nieuwe partij met een eigen identiteit. Hans van Mierlo beschouwde 0'66 niet
eens als een partij maar als een beweging, en om die eigen identiteit
te behouden moesten groeperingen waarmee men (sterke) verwantschap vertoonde op afstand worden gehouden.
Ook de VVD was niet blij met de JOVD-plannen. De JOVD was officieel onafhankelijk, maar in feite deels afhankelijk van de vvo, vooral
financieel. In de jaren zestig waren de contacten tussen JOvo en vvo
intensiever geworden. Er vonden nu regelmatig informatieve gesprekken plaats tussen het JOVD-hoofdbestuur en de vvo-fractievoorzitters in beide Kamers. De JOVO was echter niet onverdeeld positief over deze gesprekken.
In 1963 had Nypels tevergeefs gepleit voor een convent van liberale organisaties. Hans Wiegel had in 1966 meer succes. In het vvo 54
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blad Vrijheid en Democratie pleitte de JOVD-voorzitter voor een
breed beraad. Hieraan zouden behalve de VVD ook mensen uit de
kring van de Teldersstichting, het LDC, de Liberale Studenten Vereniging en de JOVD moeten deelnemen, alsmede buitenstaanders
'van wie inen weet dat zij een goede inbreng kunnen geven'. De
vvo-top besloot na enige aarzeling akkoord te gaan met de oprichting van het 'Liberaal Beraad'.
Op 15 september 1966, op dezelfde dag dus dat het initiatiefcomite
0'66 zijn Appel presenteerde, kwam het Liberaal Beraad voor het
eerst bijeen. Een van de achterliggende doelen van dit beraad, de
dissidente groep rond Gruijters binnenboord proberen te houden,
was dus mislukt. De bijeenkomsten van het Liberaal Beraad verliepen niet naar tevredenheid van de JOVD. Tijdens de tweede bijeenkomst, op 8 november 1966, vroeg vvo-leider Toxopeus aan JOVDvoorzitter Gerard van der Meer hoe de JOVD o'66 tegemoet zou
treden. Van der Meer antwoordde dat 0'66 op dezelfde manier zou
worden behandeld door de JOVD als de VVD, een antwoord waar
Toxopeus uiteraard niet blij mee was. Hij vond dat de JOVD niet van
twee walletjes mocht eten. De JOVD moest een keuze maken tussen
vvo ofo'66. 'Als de JOVD zich niet aan de partij wenst te conformeren, is dat haar goed recht, maar clan moet ze maar een andere naam
. kiezen waaruit zulks blijkt.' Van der Meer bleef echter het ideaal van
de brugfunctie verdedigen. Henk Vonhoff stelde een tussenoplossing voor: de JOVD zou geen gesprekken met 0'66 aangaan zolang
het Liberaal Beraad nog samenkwam. Hiermee werd het probleem
niet opgelost maar vooruitgeschoven.
Van der Meer was teleurgesteld en wilde het liefst zo snel mogelijk
met het Liberaal Beraad stoppen, zodat de JOVD weer de handen vrij
zou hebben. Hij vond het niet fijn dat de vvo contacten van de JOVD
met 0'66 kon blokkeren. Het Liberaal Beraad werd echter voortgezet. Er werd een werkgroep ingesteld die zich over een viertal vragen
boog: 1) Waardoor functioneert de huidige partijstructuur in Nederland onvoldoende? 2) Welke partijstructuur is het meest functioned? 3) Welke plaats is er voor het liberalisme in de gewenste partijstructuur? 4) Welke functie kan de vvo vervullen in het proces
van hervorming van de partijstructuur? Deze vier vragen werden
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beantwoord in vier rapporten. Ten slotte werd het Liberaal Beraad
ook betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma van
de vvo voor 1971. Om de jongeren voor de vvo te behouden werden
ze dus serieuzer genomen.23
Op 28 oktober 1967 kreeg de JOVD in de persoon van Henk Bosma
wederom een o' 66-sympathisant als voorzitter. Zijn droom was een
nieuwe progressief-liberale partij, een concentratie van 0'66, de Politieke Partij Radicalen, een groot dee! van de PvdA en een deel van
de vvo. De liberalen in de vvo zouden zich los moeten maken van
de conservatieven.24 Bosma geloofde in tegenstelling tot Van der
Meer niet in de brugfunctie die de JOVD tussen vvo en o' 66 zou kunnen vervullen. Hierin was hij toch een stuk realistischer clan zijn
voorganger. In de zomer van 1969 bracht het hoofdbestuur een memorandum uit waarin stond dat de JOVD meer institutionele banden met de vvo moest aanknopen. De onafhankelijkheid van de
JOVD was namelijk een 'gradueel be grip'. Het hoofdbestuur was van
mening dat de JOVD meer moest zijn clan een studieclub. Wilden de
jonge liberalen invloed uitoefenen en hun standpunten naar buiten
brengen clan was daarvoor de vvn het meest geeigende kanaal. De
invloed van de politieke jongerenorganisatie zou aanzienlijk kunnen worden vergroot als de JOVD een formele ingang zou hebben bij
devvn.
Op het congres van 8 en 9 november 1969 in Emmen presenteerde
het hoofdbestuur zijn voorstel over de samenwerking met de vvn.
Dit voorstel zou, indien aangenomen, de zelfstandigheid van de
JOVD onder druk hebben gezet. Hierin stond namelijk dat de vier
hoofdbestuursleden - de voorzitter, de secretaris en hun eventuele
vervangers - vvn-lid moesten zijn. De voorzitter en de secretaris
zouden zitting moeten nemen in de vvn -partijraad en er zouden
Jovn'ers in diverse partijcommissies worden benoemd. Hoewel het
voorstel een goede kans leek te maken om te worden aangenomen
gooide een forum van voormalige JOVD-voorzitters roet in het eten.
Zij vonden dat de JOVD haar zelfstandigheid niet moest verkopen
voor een schotel linzenmoes. Alleen n'66 -Kamerlid Erwin Nypels
had er geen moeite mee, omdat de tijden waren veranderd.
Na het forum volgde een spannende discussie. Congresgangers
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die aanvankelijk wel wat zagen in het voorstel van het hoofdbestuur
waren nu totaal van mening veranderd. Dick Dees, de beoogde
nieuwe voorzitter, kwam echter met een compromis. Hij zei dat hij
bereid was om voorzitter te worden 'mits de JOVD als minimale for mulering zou aanvaarden dat ze een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie was, die zich primair richt op de VVD, zonder <lat <lat
contacten met andere politieke en maatschappelijke organisaties
uitsluit." 5
Dees oogstte veel appla us. Het was clan ook een heel slim compromis. De JOVD zou zich primair richten op de vvD , de politieke partij
waar ze vanaf het begin af aan mee verbonden was, waar de overgrote
meerderheid van de JOVD-leden op stemde en waar de jongerenorganisatie financieel afhankelijk van was, maar om andersstemmende
liberalen toch tegemoet te komen hield de JOVD de deur naar andere
politieke en maatschappelijke organisaties op een kiertje open. Begin
jaren zeventig zou het JOVD-bestuur opnieuw de contacten met D' 66
en andere politieke partijen aanhalen. Dit leidde tot het vermaarde
Des Indes-beraad, waarover meer in hoofdstuk 3.
GEZELLIGHEID EN DEBAT

In Hans Wiegel en het spel om de macht doet voormalig JOVD-voorzitter Reinier Heijting een boekje open over zijn opvolger: 'Het ene
moment verdedigde Hans bloedserieus een reorganisatie van de
JOVD, maar een ogenblik later kon hij als een idioot op de dansvloer
rondspringen.' Er werd in de jaren zestig een hoop lol gemaakt. En
niet alleen Provo provoceerde.
Volgens Heijting fungeerde Wiegel 'als het centrum van gezelligheid'. In het archief van Heijting ligt een uitnodiging van Wiegel,
geschreven in december i963, aan de andere leden van het dagelijks
bestuur. Wiegel, die toen vicevoorzitter politiek van de landelijke
organisatie was, wilde een vergadering altijd combineren met een
gezellig samenzijn:
Eerst bij hem in de Kromme Palmstraat een glaasje Bonton-wijn:
de goedkoopste hoofdpijnwijn die verkrijgbaar was. Daarna stelde
hij een copieuze maaltijd voor op een nader te bepalen plaats, ge57
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volgd door het bijwonen van het Wim Sonneveld-cabaret. Zoals
<lat op televisie in de Barend Servet Show heette: er was altijd een
kuiltje jus bij.
Ook op openbare JOVD -avonden stal Wiegel volgens Heijting de
show: 'Er werd gedanst, gedronken en aan cabaret gedaan. Hans
deed met behulp van een bandrecorder prins Bernhard na; hij is de
meest perfecte prins-imitator die ik ook ooit heb gezien.' Heijting
herinnert zich bovendien nog heel goed <lat hij zijn vriend over zijn
schouder droeg naar huize Wiegel in Hilversum. De vicevoorzitter
politiek had een aantal dingen door elkaar gedronken en was bewusteloos geraakt.26
Wiegel herinnert zich ook nog veel kwajongensstreken. Als lid van
de redactie van de Driemaster schreefhij samen met de andere redactieleden de satirische rubriek 'Spioneur', waarin ze andere JOVD'ers
en so ms zichzelf op de hak namen. Ook schreven ze naar Nederlandse kranten ingezonden brieven onder het pseudoniem 'Baron Tuyll
van Swaeren'. Deze niet-bestaande baron debiteerde allemaal onzinnige, vaak zeer reactionaire meningen. Heel aardig was Wiegels optreden als wijnproever. In een restaurant, waar het dagelijks bestuur
voor een vergadering bijeenkwam, bestelde Wiegel een fles wijn. Hij
zag in de spiegel <lat de ober stiekem twee halfvolle flessen wijn met
elkaar mixte, in de veronderstelling <lat die studenten toch niets zouden merken. Wiegel vroeg de ober ofhij de wijn eerst mocht proberen en zei daarna: 'Het proeft vreemd, een beetje alsof er twee verschillende wijnen met elkaar zijn gemengd.' De ober kreeg een hoofd
als een boei, tot groot plezier van de andere bestuursleden, die vlak
daarvoor door Wiegel over deze grap waren ingelicht.
De beroemdste anekdote, die Wiegel als erevoorzitter van de JOVD
nog steeds vaak op congressen vertelt, had een wat serieuzere achtergrond. In i966 was Wiegel voorzitter van de JOVD. De voorzitter
mocht altijd een praatje houden op het vvo-congres. Een paar dagen voor het voorjaarscongres had Wiegel Hans Gruijters verdedigd, die als fractievoorzitter van de vvD in Amsterdam had geweigerd om op de uitnodiging voor het huwelijk van Beatrix en Claus
in te gaan. De vvo-top had de actie van Gruijters veroordeeld, maar
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de JOVO vond bij monde van Wiegel dat Gruijters de vrijheid had
om dit te zeggen. vvo-senator Harm van Riel was woedend en zei in
de wandelgangen tegen Wiegel dat de JOVO de vvo-subsidie nu wel
op haar buik kon schrijven. Wiegel was Van Riel echter te slim af.
Tijdens zijn speech op het congres vertelde Wiegel over Politeia, de
socialistische studentenvereniging in Amsterdam, die van de PvdA
geen subsidie meer kreeg omdat de studenten te kritisch waren op
deze partij. Wiegel sloot zijn speech af met de woorden: 'Voorzitter,
zoiets zou in liberale kring niet kunnen voorkomen.' Hij kreeg een
donderende ovatie van de zaal, die van het conflict met de vvo-top
natuurlijk geen flauw benul had. Wiegel liep het podium af, ontmoette Van Riel, die hem zachtjes toebeet: 'Dit was heel brutaal,
mijnheer Wiegel, maar uw centen hebt u binnen.' 27
De zware discussies in de tweede helft van de jaren zestig over de
samenwerking met 0'66 en de verhouding van de JOVO tot de vvo
eisten echter hun tol. De JOVO liep terug van bijna 2000 leden rond
1960 naar zo'n 500 in 1972. Omdat de JOVO in deze tijd erg bezig was
met actuele politiek had ze voor organisatorische zaken en ledenwerving nauwelijks aandacht. 28 De vraag is trouwens of dit veel zou
hebben uitgemaakt. Politieke jongerenorganisaties waren 'uit'. De
Federatie van Jongerengroepen van de PvdA ( FJG ), die in 1959 was
opgericht in,plaats van De Nieuwe Koers, leidde ook een kwakkelend bestaan en had rond 1970 zo'n 700 leden. Dit werd veroorzaakt
door leegloop naar de Socialistische Jeugd en de Pacifistisch Socialistische Partij, een linkse partij die veel jongeren trok. 29 Voor deliberale jongeren gold iets soortgelijks: ze werden liever meteen lid
van 0'66, een politieke partij waarin jongeren ook actief meedraaiden en direct invloed konden uitoefenen. Nadat Haya van Someren-Downer vvo -voorzitter was geworden nam ook de 'moederpartij' de liberale jongeren eindelijk serieus.30
Door deze ontwikkelingen was de JOVO in de tweede helft van de
jaren zestig een progressieve debatingclub geworden. Vorming was
niet belangrijk, het draaide om het bei:nvloeden van de politiek. Degene die deze koers belichaamde was Gerard van der Meer, van 1966
tot 1967 voorzitter van de JOVO en van 1967 tot 1970 hoofdredacteur
van de D riemaster. Net als zijn voorganger Marcuse sympathiseerde
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Van der Meer met n' 66 en het JOVD-blad sloeg onder zijn leiding een
gepolitiseerde to on aan, die niet weinig liberalen afschrikte. Van der
Meer hekelde als echte liberaal de onderdrukking van Praagse Lente
in 1968, maar deed dit in bewoordingen die meer bij de PSP pasten.
Zo sprak hij over 'reactionaire Russische imperialisten' en schreef
hij: 'Een anti-communistische hetze is beslist een verkeerde reactie.
( .. . ) Het gaat niet zozeer tegen het communisme als zodanig, waarvan duidelijk is gebleken dat er ook vrijere varianten van kunnen
bestaan, het gaat in de eerste plaats tegen het totalitaire en imperialistische streven van de Sowjet Unie als staat.' 31 In een ander artikel,
dat Van der Meer samen met Jan Lambers schreef, moest Harm van
Riel het ontgelden. De conservatieve vvD -senator had namelijk gezegd dat hij kritiek op NAvo -bondgenoot Portugal ongepast vond.32
Van der Meer en Lambers vonden kritiek op Portugal juist noodzakelijk, omdat het autoritaire regime van Antonio de Oliveira Salazar
een fascistische dictatuur was. Henry Faas was in zijn rubriek 'Wandelganger' in de Volkskrant zeer te spreken over de progressieve
koers van de Driemaster, maar menig JOVD' er vond de harde kritiek
op de VVD te ver gaan. Van der Meer en Lambers zouden suggereren
dat Van Riel eigenlijk ook een fascist was.
Op 29 april 1970 besloot de progressieve Driemasterredactie om
collectief af te treden. Nadat duidelijk was geworden dat de JOVD
niet meer van plan was om een brugfunctie te vervullen tussen vvD
en D' 66 hield Van der Meer het definitief voor gezien. Wat meespeelde was dat hij zich een paar maanden eerder publiekelijk had
bekeerd tot D'66, samen met oud-voorzitter en mederedactielid
Henk Bosma. Deze actie, die in de pers de nodige aandacht had gekregen,33 werd beide oud-voorzitters zeer kwalijk genomen en vele
JOVD -leden besloten hun lidmaatschap op te zeggen. De JOVD zat
begin jaren zeventig in een diep dal en het was de vraag of de liberale
jongerenorganisatie hier ooit nog uit zou kunnen komen.
TUSSENBALANS

De jaren zestig begonnen voor de JOVD als een decennium vol nieuwe
kansen. De JOVD bevestigde haar zelfstandige koers en kwam met een
aantal vernieuwende ideeen, uitgewerkt in Demoplan, Demostaat en
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Stemverheffing ('Elf over roze'). De poging van het Liberaal Democratisch Centrum en het Liberaal Beraad om de vvD de vernieuwen
mislukten, maar daartegenover stond dat het gedachtegoed van de
JOVD en ex-JQvD'ers een rol van betekenis speelde bij de oprichting
vanD'66.
In de tweede helft van de jaren zestig verzeilde de liberale jongerenorganisatie in zwaar weer. Dit kwam omdat het JOVD-hoofdbestuur tevergeefs een brugfunctie hoopte te vervullen tussen vvD en
D'66, wat door beide partijen en veel JOVD-leden niet gewaardeerd
werd, en door de veranderende tijdgeest. Politieke jongerenorganisaties waren minder populair geworden en de JOVD focuste zich te
zeer op de actuele politiek. Hans Wiegel vond een kritische JOVD
prima, maar politiek moest toch een beetje leuk zijn. Voor een progressief als Gerard van der Meer was politiek echter een bloedserieuze zaak. Politiek draaide om gelijk hebben en gelijkkrijgen. De tegenstelling tussen deze twee stijlen van politiek - politiek als spel en
politiek als manier om je gelijk te krijgen - zou in de jaren zeventig
heel belangrijk worden, vooral vanaf 1973 bij het aantreden van het
kabinet-Den Uyl. De JOVD zou in de jaren zeventig opnieuw haar
koers moeten bepalen. Van twee walletjes eten kon niet meer, de
JOVD had in 1969 besloten zich primair te richten op de vvD, maar
omdat de JOVD onafhankelijk was gebleven en de deur naar andere
politieke en maatschappelijke organisaties op een kiertje had opengehouden bleef er toch voldoende ruimte voor eigen ideeen en vernieuwende initiatieven.
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Het geweten van het liberalisme

Tijdens de viering van het vijfde lustrum van de JOVD, op 15 februari
1974, werd vvn-coryfee Henk Korthals gehuldigd als erevoorzitter.
Hij volgde hiermee erevoorzitter P.J. Oud op, die in 1968 was overleden. Van de erevoorzitter werd natuurlijk een lofrede op de JOVD
verwacht en Korthals wist met zijn speech de jonge liberalen enorm
te inspireren. Volgens Korthals was de JOVD 'het geweten van het liberalisme'. Dit hield in <lat de JOVD met vernieuwende impulsen
voor het liberalisme moest komen. De JOVD was een idealistische en
jonge organisatie, niet gehinderd door de angst voor verandering of
de noodzaak om compromissen te sluiten. Om deze reden kon de
JOVD een zuiverder geluid laten horen.
Maar de JOVD leefde niet van lof alleen. Korthals maakte zich grote
zorgen over de verdeeldheid in liberale kring. Er waren, net als tijdens het interbellum, twee liberale partijen. Voor de oorlog waren
<lat de Liberale Staatspartij en de Vrijzinnig-Democratische Bond,
vanaf 1966 naast de vvn ook n' 66. Korthals beschouwde n' 66 ook als
een liberale partij en hoopte <lat de Democraten zouden terugkeren
naar de liberale moederschoot. Dat was alleen mogelijk als de vvn
een beweging naar het midden zou maken.
Korthals zou tweeenhalf jaar later, op 3 november 1976, overlijden. Zijn speech kreeg mede daarom een haast legendarische status. JOVD-voorzitters met enig gevoel voor traditie, zoals Frank de
Grave en Mark Rutte, zouden later regelmatig naar deze speech
verwijzen. Wat dit verhaal zo belangrijk maakt is <lat Korthals de
JOVD een ideologisch fundament heeft meegegeven. De JOVD
richtte zich vanaf 1969 weer in de eerste plaats op de vvn, maar de
politieke doelstelling van de onafhankelijke liberale jongerenor62
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ganisatie was breder: het ging om het liberalisme in zijn geheel.
De jaren zeventig waren voor de JOVD een spannende tijd. De jonge liberalen waren in gesprek met o' 66 en andere politieke partijen
en waren de initiatiefnemers van het Des Indes-beraad, een informed overleg tussen politici van vvo, 0'66 en PvdA over de mogelijkheid van een coalitie zonder christelijke partijen. In zo'n coalitie
zou een liberaal geluid, ook op immaterieel gebied, veel beter tot
zijn recht komen. De JOVD had moeite met de polarisatie tussen en
links en rechts en had kritiek op de politieke koers van vvo-leider en
voormalig rovo-voorzitter Hans Wiegel, die het linkse kabinet-Den
Uyl fel bestreed. Natuurlijk was de JOVD in deze jaren ook bezig met
interne discussies: haar eigen ideologische koers, het altijd weer terugkerende onderwerp 'onafhankelijkheid' en de kwestie van overheidssubsidie. Dankzij de subsidie en het weer groeiende ledenaantal kon de JOVD een eigen pand bekostigen, eerst in Den Haag,
daarna in Amsterdam.
HET EERSTE DES INDES-BERAAD

Het in 1994 gevormde paarse kabinet van PvdA, vvD en o'66 had
een lange voorgeschiedenis. Volgens historicus Mark Verschoor,
die in 2013 zijn masterscriptie schreef over 'Delange weg-naar Paars',
duurde het maar liefst 18 jaar. Aan de wieg van Paars stond het Des
Indes-beraad, en initiatiefnemer van dit beraad was de JOVD.
In de literatuur is er onduidelijkheid over de vraag wanneer het
Des Indes-beraad nu precies is begonnen. Volgens Verschoor, die
zich in zijn scriptie vooral baseert op het archief van vvo-coryfee
Molly Geertsema, startte het beraad eind 1976. Eddy Habben Jansen
noemt in zijn boek het jaar 1973. De in 1996 overleden oud-rovo'er
en PvdA-parlementarier Hein Roethof ten slotte schrijft in zijn autobiografie dat hij in 1975 ging meedoen aan het beraad.2 Hoe zit het
nu precies?
Eigenlijk waren er twee beraden. Aanvankelijk ging het om informele gesprekken over liberale partijvorming. De JOVD richtte zich
na 1969 primair op de vvD, maar wilde met andere groepen en partijen contacten onderhouden. Het jaarverslag van de JOVD van 19701971 maakt melding van de contacten tussen de JOVD en individuele
1
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o'66'ers. 3 Er werd informatie uitgewisseld en er kwam een o'66'er
op het JOvo-congres. In 1971-1972 waren de contacten een still< serieuzer geworden. Aanleiding van deze gesprekken was de motie partijvernieuwing van de JOVD:
Gedurende het afgelopen jaar heeft het Hoofdbestuur een 5-tal gesprekken gevoerd met een delegatie van o' 66 omtrent de partijverhoudingen in Nederland, terwijl tevens de programma's van JOVD
en o' 66 vergeleken werden. ( ... ) Deze gesprekken zullen naar verwacht wordt ook in het komende jaar warden voortgezet. 4
Behalve met 0'66 knoopte de JOVD ook banden aan met os'70, de
rechtse sociaaldemocraten die zich in 1970 uit onvrede over Nieuw
Links van de PvdA hadden afgesplitst. Met os'70 voerde de JOVD in
1971-1972 een gesprek. Besloten werd nog een keer te praten als os'70
het verkiezingsprogramma had vastgesteld. Deze gesprekken zouden op niets uitlopen, omdat os'70 als gevolg van interne conflicten
snel aan betekenis zou verliezen. Ten slotte ging de JOVD ook met de
Vrije Democraten rond de tafel zitten. Deze nieuwe partij was op
14 april 1973 opgericht omdat de initiatiefnemers vonden <lat o' 66 te
nauw met de PvdA samenwerkte. 5 De JOVD vroeg zich in het jaarverslag echter af of de Vrije Democraten het wel zouden redden als politieke partij. 6 Er war en immers al zo veel nieuwe partijen.
De informele gesprekken tussen JOVO en 0'66 bleken het duurzaamst en werden vanafhet voorjaar van 1973 gevoerd in Des Indes,
het statige hotel aan het Lange Voorhout in Den Haag. Volgens
Habben Jansen was 0'66 meer bereid tot praten vanwege de dreigende ineenstorting van de partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van november 1972 had 0'66 fors verloren, de partij ging van 11
naar 6 zetels, en veel mensen geloofden niet meer in de droom van
Hans van Mierlo het politieke bestel op te blazen. De 0'66-afgevaardigden op de eerste Des Indes-bijeenkomst waren Kamerlid Anneke Goudsmit en de oud-Kamerleden Erwin Nypels en Erik Visser.
Oud-Jovo'er Nypels, die warme banden met de Jovo was blijven
onderhouden, was er dus vanafhet prille begin bij. Hij had in 1972
zijn Kamerzetel verloren en was nu directeur van het pas opgerichte

De Bond van Jong Liberalen in 1933·

Het JOVD-hoofdbestuurvan 1952-1953 onder leidingvan Hein Roethof.
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Links: Het gedenkboek van het eerste lustrumcongres van de JOVD op
13en14november1954 in Amsterdam. Rechts: vvn-leider P.J. Oud
spreekt het lustrumcongres toe.

Diner tijdens het eerste lustrumcongres.

Jacques Linssen, van 1949tot1951 voorzitter van de JOVD, met zijn vrouw
op het eerste lustrumcongres.

Cabaret op het eerste lustrumcongres.

P .J. Oud op de JOVD-vergadering van 14 september 1957 te Rotterdam,
waar hij als erevoorzitter werd gehuldigd.

Huub Jacobse
begroet Harm van
Riel op het congres
van14september1957
te Rotterdam.

Het hoofdbestuur van Huub Jacobse in 1959·
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Hans Wiegel (rechts) met zijn toenmalige vriendin Rita van Hofslot aan
het diner. JOVD-congres Arnhem, 10 november 1961.

Lustrumcongres 31 oktober-1november1964. Erwin Nypels (midden)
wordt gefeliciteerd door P.J. Oud. Geheel rechts vvo-leider Edzo
Toxopeus.

Lustrumcongres 1964. V.l.n.r.: Edgar Nordlohne, Pieter Roemer, Edzo
Toxopeus, Henk Korthals, Molly Geertsema en Hans Wiegel.
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Hans Wiegel (links) overhandigt op 29 oktober 1966 de voorzittershamer
aan Gerard van der Meer.

De JOVD-voorzitters Dick Dees (1969 -1971), Ed Nijpels (1974-1975),
Johan Remkes (1975-1977) en Frank de Grave (1978-1980).
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wetenschappelijk bureau van n' 66, die veel later de Hans van Mierlo
Stichting zou worden. 7
Deze eerste Des Indes-bijeenkomst en de bijeenkomsten die daarop
volgden gingen, zoals gezegd, over liberale partijvorming. De JOVD
hoopte <lat n' 66 zou terugkeren tot de liberale moederschoot. Erwin
Nypels beschouwde n'66 als liberaal en als de voorzetting van de
vooroorlogse Vrijzinnig-Democratische Bond, maar hij vormde binnen n' 66 een minderheid. Het JOVn-bestuur hield het bestaan van het
beraad geheim, maar Jan Weggemans, hoofdredacteur van de Driemaster, gaf in het artikel 'De vvn en de partijvernieuwing' van mei
1973 een duidelijke hint. Hij schreef dat officide gesprekken met liberalen buiten de vvn op niets waren uitgelopen en brak een lans voor
onofficide contacten: 'De basis van de vvn zal aangemoedigd moeten
worden kontakt te zoeken met liberaal-denkenden buiten de vvn.'
Hij zinspeelde hier op het Des Indes-beraad. 8 De hoofdredacteur zat
op dezelfde lijn als Henk Korthals: n' 66 moest er weer bij om de vvn
naar het midden te trekken.
HET TWEEDE DES INDES-BERAAD

Rond 1975-1976 veranderde het doel van het Des Indes-beraad en
was niet langer partijvorming maar coalitievorming het onderwerp
van gesprek. Het ging om een coalitie met de PvdA. In 1970 pleitte9
voorzitter Dick Dees nog voor een coalitie tussen vvn, n'66 en de
christendemocratische partijen, n' 66 mo est erbij om het liberale geluid in zo'n coalitie te versterken, m aar medio jaren zeventig wilde
de JOVD van de christendemocraten af. Toen er gesproken werd
over een coalitie met de PvdA deden er vanzelfsprekend ook
PvdA'ers aan het Des Indes-beraad mee. Dit waren de oud-Jovn'ers
Hein Roethof en Aad Kosto. Een coalitie tussen PvdA, vvn en n'66
vormde dus het thema van de bijeenkomsten van het tweede Des
Indes-beraad. Niet het eerste maar dit tweede beraad staat dus aan
de wieg van Paars.
Dat het Des Indes-beraad ingrijpend van karakter veranderde had
vol gens Erwin Nypels te maken met de heropleving van n' 66. N adat
n'66 in 1974 bijna was opgeheven - de meerderheid van het congres
was voor maar de opheffing vereiste een tweederde meerderheid -

HOOFDSTUK 3 • HET GEWETEN VAN HETLIBERALISME

vond de partij zich in 1975 opnieuw uit onder leiding van 'de twee
Jannen': partijvoorzitter Jan Glastra van Loon en fractievoorzitter
Jan Terlouw. Nu de partij weer totleven was gekustvoelden D'66'ers
niet langer de behoefte om met de JOVD te spreken over liberale partijvorming. Het gesprek moest een ander doel di en en.
De abortusdiscussie, die in 1976 speelde, werd een belangrijke
trigger.a In september 1976 stemde een meerderheid in de Tweede
Kamer voor het initiatiefvoorstel van PvdA' ers Roeth of en Jan Lamberts en vvn 'ers Aart Geurtsen en Els Veder-Smit om abortus provocatus te legaliseren. Een paar maanden later sneuvelde het wetsvoorstel echter in de Eerste Kamer door toedoen van een deel van de
vvn -fractie. De senatoren stemden niet alleen vanwege hun inhoudelijke bezwaren tegen. De tegenstem was tevens een handreiking
aan de christendemocraten, metals doel dat de vvn in de toekomst
weer in de regering zou komen. Progressieve vvn'ers en Jovn'ers
beschouwden het stemgedrag van de vvn-senaatsfractie als verraad
aan de liberale beginselen en idealen, het ging bij de abortusdiscussie immers om het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Dankzij de
abortusdiscussie werd een roodblauwe coalitie een aantrekkelijkere
optie.
Het eigenlijke Des Indes-beraad keerde zich dus tegen de christendemocratie. Tot 1967 hadden de Katholieke Volkspartij, de Antirevolutionaire Partij en de Christelijk-Historische Unie een meerderheid
in het parlement gehad. Hoewel ze deze meerderheid hadden verloren en KVP en CHU bij de verkiezingen van 1967, 1971en1972 dramatische nederlagen hadden geleden bleven de drie christendemocratische partijen, vanwege hun sleutelpositie in het politieke midden, in
het centrum van de macht. Dat bleef de christendemocratie ook in de
jaren tachtig, nadat KVP, ARP en CHU waren opgegaan in het Christen
Democratisch Appel (cnA). De liberalen en de sociaaldemocraten
speelden in dit spel de tweede viool. De vvn en PvdA sloten elkaar uit
en moesten, als ze wilden regeren, altijd met de christendemocraten
samenwerken. Sinds 1959 hield de vvn vast aan de in hoofdstuk 1 genoemde 'lijn-Oud', namelijk dat de partij niet met socialisten wilde
samenwerken. Vanaf 1967 sloot de PvdA ook de vvn uit. 13 Het gevolg
van deze wederzijdse uitsluiting was dat de christendemocraten clan
10
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weer voor de vvo en clan weer voor de PvdA konden kiezen en altijd
in de regering zaten. De door het Des Indes-beraad gewenste coalitie
moest een einde maken aan de dominante positie van de christendemocraten. Daarnaast zouden er op immaterieel gebied liberale zaken
geregeld kunnen worden die anders zouden worden tegengehouden:
de legalisering van abortus, maar bijvoorbeeld ook euthanasie.
Om het Des Indes-beraad bing een zweem van geheimzinnigheid.
Pas in september 1979 zou het weekblad Nieuwsnet het bestaan van
dit besloten overleg onthullen. 14 Tot die tijd had buiten een kleine
kring ingewijden niemand gehoord van het Des Indes-beraad. De
Tweede Kamerleden van vvo en PvdA meldden hun deelname aan
dit overleg aan hun fractievoorzitter, maar de andere fractieleden en
ook de rest van de partij wisten van niets. En hoewel er weliswaar
notulen werden gemaakt over wat er op de vergaderingen van het
Des Indes-beraad werd gezegd waren de personen die wat zeiden
geanonimiseerd, zodat we niet weten wie wat zei.15
Volgens Erwin Nypels had de strikte geheimhouding twee redenen. Ten eerste waren er bij de PvdA en bij de vvo bezwaren tegen
een eventuele coalitie zonder christendemocraten. Daarom moest
alles geheim blijven, omdat de gedroomde coalitie anders een vroegtijdige dood zou sterven. Ten tweede zou de verkiesbaarheid van de
Des Indes-gangers misschien in gevaar komen, als de partij en de
partijleden wist wie aan deze bijeenkomsten hadden deelgenomen.
Veel PvdA'ers en vvo'ers waren immers tegen een coalitie tussen
rood en blauw.
Bij o' 66, de derde partij van de gedroomde coalitie, lag het beraad
niet gevoelig. Het was volgens Nypels 'een publiek geheim dat 0'66
dit niet aan de grote klok wilde hangen, maar we deden er onderling
niet geheimzinnig over'. W el waren de leidende figuren bij o' 66
sceptisch, maar ze lieten Nypels zijn gang gaan. Ook Hans van Mierlo, de latere architect van het paarse kabinet, zag het Des Indes-beraad aanvankelijk helemaal niet zo zitten. Hij was in de jaren zeventig meer op de PvdA georienteerd, wat onder andere bleek uit zijn
deelname in 1971 aan het schaduwkabinet-Den Uyl en zijn steun aan
de vorming van een Progressieve Volkspartij, waar o' 66, PvdA en de
PPR in zouden moeten opgaan. Pas in de tweede helft van de jaren
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tachtig zou Van Mierlo van mening veranderen en het nut van het
Des Indes-beraad inzien.16 Dat een niet onaanzienlijk deel van n' 66
aanvankelijk niet achter het ideaal van het Des Indes-beraad stond
bleek ten slotte uit de strategieresolutie die het congres in november
i976 aannam: n'66 sprak toen uit niet met de vvn te willen samenwerken. De n'66'ers die op het Des Indes-beraad aanwezig waren
verklaarden allemaal <lat ze hier fel tegen waren. Zij verklaarden bovendien <lat hun partij in de toekomst onafhankelijk van de PvdA
zou zijn, onder meer 'doordat de heer Van Mierlo zich teruggetrokken heeft'. '7
Dat de weg naar Paars zo lang duurde had te maken met de grate
verschillen tussen PvdA en vvn en de aanvankelijke tegenstand bij
een deel van n' 66. Het Des Indes-beraad began klein en in het geheim,
maar wist langzaam maar zeker steeds meer draagvlak te creeren voor
het idee van een coalitie zonder christendemocraten. Volgens Frank
de Grave, die eerst als Jovn'er en laterals vvn-Kamerlid een trouwe
bezoeker was van de Des Indes-bijeenkomsten, zorgden de kabinetten-Lubbers ervoor <lat PvdA en VVD elkaar wisten te vinden:
In het begin was bet Des Indes-beraad revolutionair en omstreden,
ook bij de vvn-top. In de loop van de jaren tachtig, ten tijde van bet
kabinetten-Lubbers, kwam er echter een kantelmoment. De vvn
was in deze jaren de juniorpartner van de coalitie geworden, die
niet goed werd behandeld. De PvdA kreeg tijdens het derde kabinet-Lubbers dezelfde slechte behandeling. In i994, toen bet CDA
dramatisch had verloren, waren alle voorwaarden voor de samenwerking er eindelijk. En toen bet uiteindelijk lukte hadden we allemaal bet gevoel: bier gebeurt iets historisch.18
DE JOVD VINDT ZICHZELF OPNIEUW UIT

Het Des Indes-beraad was een initiatief van het JOVD -bestuur. De
meeste Jovn'ers wisten niets van <lit beraad af, laat staan water besproken werd. Pas eind jaren zeventig zou het ideaal van Des Indes
onderdeel gaan uitmaken van de JOVD-ideologie. In het begin van
<lit decennium voerde de JOVD echter een politieke koers die als
'progressief te typeren valt.
68

DEJOVD IN DEJAREN ZEVENTIG

Op 12 december 1970 stelde de JOVD het Politiek Kern Programma
1971-1975 vast. Het PKP was volgens Habben Jansen het eerste echte

politieke programma van de JOVD . Het was een stuk uitgebreider clan
de Stemverheffing uit 1966, maar ook een stuk progressiever. Niet alleen was de letter c konsekwent voor de k ingeruild, maar in het PKP
stonden ook enkele vooruitstrevende voorstellen die - zeker in de
ogen van conservatieve vvn'ers als Harm van Riel - nogal verregaand waren. De JOVD pleitte onder andere voor opname van China
in de Veiligheidsraad, voor de opheffing van de tegen Cuba gerichte
boycot, een door de Tweede Kamer benoemde minister-president,
een sterke beperking van de rol van de Eerste Kamer, versterking van
inspraak en democratische planning, 'een meer rechtvaardige welvaartsverdeling' en voor het sluiten van stembusakkoorden die 'de
aanzet vormen tot een krachtige reorganisatie van het politieke bestel'.19 Het idee van de stembusakkoorden was een progressief stokpaardje. De PvdA sloot in 1970 in veel plaatsen met de kleine linkse
partijen PPR en PSP stembusakkoorden, een schaduwcoalitie, om zo
een progressieve meerderheid te krijgen. Het bekendste stembusakkoord was Keerpunt '72, toen PvdA, 0'66 en PPR landelijk met elkaar afspraken samen te willen regeren in een progressieve coalitie.
Bij de JOVD leefden in deze tijd dus soortgelijke ideeen om via afspraken met andere partijen tot machtsvorming te komen.
De progressieve koers van de JOVD viel niet bij iedereen in goede
aarde. Vlak voor het congres van februari 1972 in Ede had het hoofdbestuur een verklaring van het Comite Jongeren voor Vietnam ondertekend, waarin de Amerikaanse politiek krachtig werd veroordeeld. Het Comite bestond vooral uit linkse organisaties. Omdat de
meerderheid van het congres afstand nam van de verklaring besloot
het hoofdbestuur zich uit het Comite terug te trekken. Ook stapte
het hoofdbestuur uit de Europese Veiligheid Conferentie, die naar
de smaak van het con gr es ook te links was. Volgens Habben Jansen
had het bestuur tijdens <lit congres 'de grenzen van de speelruimte
ter linkerzijde bereikt'.2°
Het P KP van 1970 en de adhesiebetuiging aan een linkse actiegroep
waren echter de laatste linkse stuiptrekkingen. De JOVD vond zich
hierna opnieuw uit en koos vanaf ongeveer 1973, toen het kabinet-

HOOFDSTUK 3 • HET GEWETEN VAN HETLIBERALISME

Den Uyl was aangetreden, voor een duidelijke liberale koers. Die
koers was progressief op immaterieel gebied, maar niet progressief
in die zin dat de JOVD haar zin per se wilde doordouwen. Bij de JOVD
was niet de verbeelding maar de werkelijkheid aan de macht. Haar
politiek bestond niet uit harde acties op straat en het stellen van onrealistische eisen, maar uit het voeren van een effectieve lobby. Het
in de vorige paragraafbesproken Des Indes-beraad is hier natuurlijk een prachtig voorbeeld van, maar ook de lobby van de JOVD om
oud-hoofdbestuurders in de Tweede Kamer te krijgen. JOvo'ers lieten verder van zich horen door middel van persverklaringen en degelijke rapporten. Liberaal betekende voor de JOVD in deze tijd
rechts in economische zaken, maar vooruitstrevend in morele
kwesties en opkomen voor de vrijheid van het individu. Op deze
manier speelde de JOVD de rol van 'het geweten van het liberalisme'.
De liberale koers van de JOVD kwam duidelijk naar voren in het
'Zwartboek Justitie', dat op 7 oktober 1978 werd gepresenteerd tijdens een speciale themadag. JOVD-voorzitter Frank de Grave hield
een toespraak waarin hij stelde dat de huidige rechtspraak zich vaak
niet verdroeg met een liberale visie op het recht. De vrijheid van het
individu zou vaak op een onaanvaardbare manier worden beperkt.
Frank de Grave noemde als voorbeelden 'de wettelijke regeling van
de pornografie en de pedofilie en in zekere zin ( . .. ) het vreemdelingenbeleid'. 21 Ook abortus was zo'n issue.
De JOVD kwam dus ook op voor de rechten van pedofielen. In het
'Zwartboek Justitie' stond daarover hetvolgende:
Zoals jarenlang de vrouw bezit is geweest van de man, zijn de kinderen nog steeds bezit van hen die de ouderlijke macht over de kinderen uitoefenen. En in die sfeer wordt ontkend dat het kind sexuele gevoelens heeft en het recht die te uiten.
De JOVD vond dat de leeftijdsgrens van 16 moest worden geschrapt.
Deze grens zou onrechtvaardig zijn:
Mensen onder de 16 jaar wordt onrecht aangedaan door er bij voorbaat van uit te gaan dat zij als willoze slachtoffers fungeren, zoals de
70
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wetgever van 1886 aannam. ( ... ) De leeftijdsgrens van 16 jaar zal uit
het wetboek van strafrecht moeten verdwijnen, en het al clan niet
handhaven van de grens van 12 jaar zal serieus moeten worden bekeken. De nieuwe delictsomschrijving zal duidelijk moeten stellen
dat de strafbaarheid begint, waar de vrijwilligheid tot het ondergaan van dergelijke handelingen ophoudt. Niet de leeftijdsgrens
maar dwang moet het belangrijkste criterium zijn voor strafbaarheid van sexueel verkeer tussen meerderjarigen en kinderen.
22

Het JOVD -standpunt moet wel in historisch perspectief worden bekeken. Dit ultraliberale standpunt werd in deze tijd namelijk breed
gedeeld. PSP -parlementarier Bram van der Lek zei in 1975 dat hij
seks tussen volwassen en kinderen ook geen probleem vond, mits
het op vrijwillige basis gebeurde, en vvo -minister van Justitie Frits
Korthals Altes stelde in 1985 nog voor om seks met jongeren vanaf
12 jaar te legaliseren, een voorstel dat hij overigens na een stormvloed van negatieve reacties zou intrekken.23 Met de kennis en mo raal van nu het JOVD -standpunt van 1978 veroordelen is een onhistorische manier van oordelen. Het pedofielenstandpunt van de
JOVD past gewoon helemaal bij die tijd. Uit haar pedofielenstandpunt blijkt bovendien de neiging van de JOVD om soms in de uiterste
consequentie liberaal te willen zijn. De JOVD zou later vaker controversiele ultraliberale standpunten innemen.
TEGEN DE POLARISATIE

In politiek-strategisch opzicht hield de keuze voor een liberale koers
een afwijzing van de polarisatiepolitiek in. Jan Weggemans leverde
in de z'omer van 1973 stevige kritiek op de polarisatie tussen links en
rechts, waardoor de politieke tegenstellingen onnodig zouden worden vergroot. 24 In het jaarverslag 1976-1977 was de JOVD nog kritischer op de vvo. De polarisatie zou het ontwikkelen van nieuwe politieke ideeen in de weg staan. V olgens de JOVD reageerde vvo-leider
Wiegel vooral op wat links zei, maar kwam hij zelf niet met nieuwe
ideeen. 25
De JOVD omarmde de visie van W eggemans niet meteen. Het
hoofdbestuur volgde aanvankelijk de antisocialistische lijn van Wie71
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gel. Zo juichte het hoofdbestuur in i975 het vertrek van de progressieve KVP-voorzitter Dick de Zeeuw toe, omdat hij obstakels zou kunnen opwerpen bij de vorming van een christelijk-liberaal kabinet.
Ook Johan Rernkes, van november 1975 tot 12 maart 1977 voorzitter
van de JOVD, pleitte niet voor een coalitie zonder christendemocraten.
In zijn toespraak op het congres van 30oktober1976 had hij weliswaar
felle kritiek op de polarisatiepolitiek van regeringspartijen PvdA en
PPR, maar hij verwachtte Clater straks een christelijk-liberaal kabinet
zou komen of een christelijk-sociaal kabinet. Over een coalitie van socialisten en liberalen sprak hij zich niet uit. 26 Het ideaal van Des In des
zou pas in1977 hetideaal van de yovnworden. 27
De kritiek van de JOVD op de polarisatie werd door de linkervleugel van de vvn gedeeld. Ook Henk Vonhoff, die in 1971 door Wiegel
was verslagen in de strijd om het fractievoorzitterschap, en Molly
Geertsema, Wiegels voorganger als vvn-fractievoorzitter, vonden
<lat de vvn in de jaren zeventig te ver naar rechts overhelde. Vonhoff
raadde de vvn een niet-polariserende middenkoers aan. Hij was
bang <lat de vvn anders in een isolement terecht zou komen en zich
blijvend zou veroordelen tot de oppositie. Geertsema vreesde <lat
het 'ware liberalisme' in de vvn ten onder dreigde te gaan aan de
golven van nieuwe leden en kiezers. Dankzij Wiegel groeide de vvn
weliswaar enorm, maar de partij trok veel kiezers aan met een katholieke achtergrond, conservatieve kiezers in de ogen van Vonhoff
en Geertsema. De twee linkse vvn'ers vonden dathun partij een coalitie met de PvdA niet mocht uitsluiten, hoewel ze - terecht - vermoedden <lat de weg naar zo'n coalitie lang zou zijn. 28
Toen het kabinet-Den Uyl op 22maart1977 ten val kwam lieten de
jonge liberalen duidelijk weten wat er volgens hen zou moeten gaan
gebeuren. De JOVD nam op het voorjaarscongres een motie aan
waarin stond <lat het op langere termijn - dus niet al na de verkiezingen van 1977 - mogelijk moest worden <lat PvdA en vvn gezamenlijk
regeringsverantwoordelijkheid zouden dragen. Daarnaast deden de
jonge liberalen een beroep op vvn en n'66 om een beleid uit te voeren <lat samenwerking in een partij mogelijk maakt. De yovn gaf
hiermee uitwerking aan de wensen van wijlen erevoorzitter Korthals,
die het bestaan van twee liberale partijen onwenselijk vond. 29
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Na de Tweede Kamerverkiezingen van 25 mei gaf de JOVD kabinetsformateur Den Uyl een tienpuntenlijstje mee. Het huwelijksrecht moest worden vervangen door een liberaal contractrecht voor
alle samenlevingsvormen. Tevens zou de abortuswetgeving moeten
worden aangepast langs de lijnen van het in 1976 afgewezen liberale
wetsontwerp van Roethof cum suis. De JOVD volgde het voorbeeld
van homobelangenorganisatie coc en het Humanistisch Verbond,
die ook een open brief aan Den Uyl hadden geschreven waarin ze
hun immateriele wensen uiteen hadden gezet. 30
Tijdens het najaarscongres, <lat op 5 en 6 november in Staphorst
werd georganiseerd, sprak JOVD-voorzitter Gijs de Vries zich uit
voor een nationaal kabinet. Wiegel had <lit begin 1977 voorgesteld
als alternatief voor een door de PvdA gedomineerde coalitie, de
JOVD zag zo'n kabinet als de eerste stap in de rich ting van een coalitie
zonder christelijke partijen. Ook moest de vvD, om de polarisatie
tussen links en rechts te doorbreken, meer nadruk leggen op immateriele kwesties. In een kabinet van vvD en CDA geloofde De Vries
niet, want het kersverse CDA zou als los zand aan elkaar hangen en
zo'n coalitie zou daarom een kort leven beschoren zijn. 31
Zoals bekend kwam er geen tweede kabinet-Den Uyl tot stand.32
Na drie mislukte formatiepogingen gaf de partijraad van de PvdA er
de brui aan. Toen <lit op 7 november bekend werd stuurde het hoofdbestuur van de JOVD een brief aan het hoofdbestuur en de Tweede
Kamerfractie van D' 66, met de wens <lat de Democraten zouden aanhaken bij de formatiepoging tussen CDA en VVD:
Wij dringen er daarom bij U op aan de verantwoordelijkheid van
D'66 voor het snel tot stand brengen van een nieuw kabinet teerkennen en uw medewerking aan een CDA-VVD-o' 66 coalitie niet te
onthouden. Op deze wijze zou de vrijzinnige snit van o' 66 warden
benadrukt en zou de geloofwaardigheid van het redelijk alternatief
werkelijk inhoud worden gegeven. 33
De JOVD probeerde dus het formatieproces actief te bei:nvloeden.
Een coalitie van CDA, vvD en D' 66, in 1970 nog actief bepleit door
Dees, was niet ideaal, maar fungeerde nu als back-upcoalitie.
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Een dag nadat de JOVD haar brief verstuurd had, op 8 november,
werd Wim van der Grinten door de koningin benoemd tot nieuwe
informateur. Hij ontdekte na een week dat de breuk tussen PvdA en
CDA definitief was en keek of een kabinet tussen CDA en vvn mogelijk was. Dat bleek zo te zijn en op 19 december 1977 kon er eindelijk
een nieuw kabinet aantreden. n'66 deed niet mee aan het kabinetVan Agt I. De Democraten, die hun progressieve imago koesterden,
wilden niet regeren zonder de PvdA.
De JOVD vond dat n'66 erbij moest omdat de jonge liberalen bang
waren dat de vvn als junior partner anders door het CDA gemangeld
zou worden in het kabinet. Dat was precies water gebeurde. Wiegel
deed erg veel concessies aan het CDA omdat hij de loyalisten tevreden wilde houden, de linkse CDA'ers die liever een tweede kabinetDen Uyl hadden gehad. Het gevolg was dat het kabinet aan bezuinigen nauwelijks toekwam en de staatsschuld enorm opliep. Wiegel
had toen hij in de oppositie zat Den Uyl en de zijnen voor 'potverteerders' uitgemaakt, maar deze beschuldiging sloeg als een boemerang terug. De vvn had in het kabinet maar weinig te vertellen. Het
kabinet-Den Uyl, waarin de PvdA domineerde, werd een links kabinet met een witte (christendemocratische) rand genoemd. Volgens
Gijs de Vries was het kabinet-Van Agt 'een christen-democratisch
kabinet met een liberaal randje.' Hij vond dat het CDA echt rekening
moest gaan houden met een volwaardige liberale inbreng, ook op
immaterieel gebied.34
De JOVD speelde tijdens het kabinet-Van Agt 1dus de rol van 'het
geweten van het liberalisme' en volgde het vvn -beleid kritisch.
Vooral abortus was een issue. In 1978 had JOVD -hoofdbestuurslid
Frank de Grave intensief contact met vvn -Kamerleden Ed Nijpels
en Annelien Kappeyne van de Cappello over het CDA/vvn-wetsontwerp inzake abortus. De vvn-fractie was tevreden over het
wetsontwerp, waarin abortus onder strikte voorwaarden werd toegestaan. De JOVD was kritischer en vond dat in het wetsontwerp
duidelijker naar voren moest komen dat de vrouw besliste. Ook
was de JOVD tegen de vijf dagen bedenktijd, omdat dit het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw zou aantasten.35 Nijpels vond dat de
JOVD wel een beetje voorzichtig moest zijn. 'Ed Nijpels heeft Frank
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ten sterkste afgeraden om al te hard te keer te gaan', staat er in de
notulen van het JOVD-hoofdbestuur. 36 De JOVD wilde het liefst zo
hard mogelijk op de liberale principes blijven hameren, voor de .
vvo speelden er echter andere belangen mee en de partij wilde de
coalitie met het CDA niet onder druk zetten.
Gelukkig voor de JOVD bleek de in 1980 door de Tweede en in 1981
door de Eerste Kamer aangenomen abortuswet in de praktijk liberaler clan de christendemocraten wilden. De abortuspraktijk werd
immers door deze abortuswet niet belemmerd om zich verder uit te
breiden.37 Als liberaal geweten zou de JOVD er in de toekomst op blij ven toezien <lat de abortuswet zo liberaal mogelijk we rd uitgevoerd.
ONAFHANKELIJKHEID EN OVERHEIDSSUBSIDIE

In de jaren zeventig discussieerde de JOVD uiteraard weer over haar
onafhankelijkheid. Op het congres van 8 juni 1974 te Meppel verzocht de vergadering nadere richtlijnen over de onverenigbaarheid
van functies . Sommige JOVD' ers waren namelijk van mening <lat bepaalde posten in de vvo niet te combineren waren met bepaalde
posten in de JOVD. Zo besloot voorzitter Ed Nijpels uiteindelijk <lat
hij niet namens de vvo zitting wilde nemen in de Provinciale Staten
van Noord-Brabant, waarin hij <lat jaar verkozen was. Deze vertegenwoordigende functie was volgens hem niet te combineren met
het voorzitterschap van de JOVD. Omdat het onduidelijk was wanneer een dubbele pet wel mogelijk was en wanneer niet, riep de vergadering een commissie in het leven die deze problematiek moest
onderzoeken. Deze commissie stond onder leiding van oud-voorzitter en vvo-Tweede Kamerlid Dick Dees. Ten aanzien van de onverenigbaarheid van functies concludeerde de commissie het volgende:
Teneinde die onafhankelijkheid niet ongeloofwaardig te maken,
zullen bepaalde functies onverenigbaar moeten zijn met het HB lidmaatschap van de JOVD. Gezien het feit dat het ongewenst is die
onverenigbaarheid in elk concreet geval apart te bepalen en gezien
het feit dat juist op HB-leden de verplichting berust niet de geringste twijfel te zaaien omtrent de onafhankelijkheid van de JOVD,
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meent de commissie dat het HB-lidmaatschap onverenigbaar is
met elke functie in een politieke partij waarin men gestalte of mede
gestalte geeft aan een beleid waarvoor men, al dan niet in combinatie met anderen, verantwoordelijk gesteld kan worden. ( ... ) De
commissie komt dan ook tot de conclusie dat het HB -lidmaatschap
onder andere onverenigbaar is met het lidmaatschap van de TK - of
EK-fractie van een politieke partij, met het lidmaatschap van het DB
of HB van een politieke partij, met het lidmaatschap van de partijraad van een politieke partij, met het lidmaatschap van een bestuur
van een politieke partij op plaatselijk, regionaal of afdelingsniveau,
en met het lidmaatschap van de fractie van een politieke partij in
Provinciale Staten, in een gewestelijk openbaar lichaam, of in een
gemeenteraad. De commissie is van mening dat het HB-lidmaatschap niet onverenigbaar behoeft te zijn met de functie van 'ambtelijk' fractiemedewerker op welk niveau dan ook of met het lidmaatschap van een partijcommissie, daar deze functionarissen niet
verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor het beleid van een
politieke partij.38
Volgens Habben Jansen was de conclusie van de comrnissie-Dees niet
heel principieel.39 Verschillende JOVD-hoofdbestuursleden werkten
in de loop der tijd als medewerker van de Tweede Kamerfractie van de
VVD. Johan Remkes, die Nijpels in november 1975 was opgevolgd als
voorzitter, had parallel aan zijn JOVD-carriere een indrukwekkend cv
bij de vvD opgebouwd. Hij werkte vanaf januari 1974 als fractieassistent voor de vvo-gemeenteraadsfractie in Groningen, sinds 1975 was
hij tevens fractieassistent voor de vvo-fractie in de Provinciale Staten
en ten slotte was Remkes secretaris van de landbouwcommissie van
de vvo in de drie noordelijke provincies. Omdat geen van deze functies een vertegenwoordigende aanstelling was mocht Remkes al zijn
petten ophouden.40 Overigens zou Remkes als voorzitter aftreden
toen hij in 1977 op plaats 37 van de vvo-kandidatenlijst kwam te staan.
Remkes werd niet gekozen. Nijpels, die op nummer 26 van de lijst
stond, wel. Een lobby van het JOVD-bestuur bij de vvo-afdelingen en
-kamercentrales had ervoor gezorgd <lat Nijpels op deze verkiesbare
plek was komen te staan.4 '
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Op het voorjaarscongres van 1977 legde de JOVD de hoofdlijnen uit
het rapport van de commissie-Dees vast in de resolutie Onafhankelijkheid. In deze resolutie verklaarde de JOVD plechtig <lat zij vast
bleefhouden aan 'haar onafhankelijkheid van welke partijpolitieke
binding dan ook'. 42
De plechtig beleden onafhankelijkheid was echter ook deels
schijn. Intellectueel en organisatorisch was de JOVD natuurlijk onafhankelijk, maar financieel waren de jonge liberalen afhankelijk van
de vvo. Deze afhankelijkheid werd in 1976 Sterker toen de JOVD van
de overheid subsidie kreeg. Politieke jongerenorganisaties kregen
van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
( CRM) namelijk alleen subsidie als zij door een politieke partij in de
Tweede Kamer zouden worden erkend. De erkenning van de JOVD
verliep overigens relatief probleemloos en de vvo deed geen poging
om de jongerenorganisatie meer in de pas te laten lopen. Pas in de
jaren tachtig zou hierover een conflict ontstaan.
Dankzij de subsidie kon de JOVD haar organisatie gaan professionaliseren. Het ministerie van CRM betaalde namelijk 90 procent van
de loonkosten van een secretaresse die de administratie mo est beheren, zodat <lit beter kon worden geregeld. Ook kon de JOVD voor het
eerst in haar geschiedenis een eigen ruimte betrekken. Op 1 september 1976 nam zij intrek in het vvo -hoofdkantoor aan de Koninginnegracht 57 in Den Haag. Omdat de JOVD toch echt het gevoel wilde
hebben onafhankelijk van de vvo te zijn, besloot ze al gauw om te
verhuizen. In 1978 vestigde het JOVD -secretariaat zich in het Stikkerhuis aan de Nieuwezijds Voorburgwal 288 te Amsterdam. Ook de
vvo-kamercentrale (tevens afdeling) Amsterdam was hier gevestigd.43
LEDENGROEI EN HERNIEUWD ELAN

Een voorwaarde voor subsidie die de overheid aan politieke jongerenorganisaties stelde, was <lat zij meer aan politieke vorming van
jongeren moesten doen. De JOVD verloor volgens historicus Paul
W oldendorp hierdoor deels haar pressiefunctie, omdat de organisatie er nu nieuwe taken bij had gekregen. De JOVD kreeg in deze jaren ook veel meer !eden. Had de JOVD in 1972 nog zo'n 500 !eden, in
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1978 waren

dater meer clan 2000, en de liberale jongerenorganisatie
zou doorgroeien naar zo'n 5000 leden in 1984.44 In navolging van de
vvo brak de JOVD in deze jaren eindelijk door in het zuiden. In
Noord-Brabant en Limburg, waar de JOVD in de jaren vijftig en zestig nauwelijks actief was, werden allemaal nieuwe afdelingen opgericht.
Een andere belangrijke oorzaak van de ledengroei was natuurlijk
de vvo. Hoewel de JOVD zichzelf onafhankelijk noemde profiteerde
de politieke jongerenorganisatie van het succes van de vvo in deze
jaren. De vvo was erg populair, niet alleen onder volwassenen maar
ook onder jongeren die zich niet 'links' voelden. Frank de Grave, die
in 1971 lid van de JOVD was geworden en in i972 lid van de vvo,
maakte 'bewust een keuze voor het liberalisme in een tijd dat links
de politiek domineerde en in de mode was.' De vvo zou het gevoel
verwoorden van mensen zoals hij. 'Ik geloofde dat mensen het beste
uit zichzelf moesten halen, het zelf moesten doen.' 45 Ada den Ottelander, die in de jaren tachtig hoofdredacteur van het yovo-kaderblad LEF (Liberte, Egalite, Fraternite) zou worden, sloot zich bij de
jonge liberalen aan in reactie op haar linkse leraren van de havo: 'Ik
leerde op school dat alle werkgevers uitbuiters waren. Je was eigenlijk al rechts als je op de PvdA stemde.' Ze vond deze manier van
denken veel te ideologisch, veel te ongenuanceerd. Ook Marco
Swart, met wie Ada den Ottelander later zou trouwen, had van die
typische linkse docenten:
Ik zat op een progressieve katholieke school waar de meeste leraren
PPR of PSP stemden. Onder leerlingen was de vvo echter heel populair, tot grote schrik van de linkse leraren. Een docent zei tegen
mij: 'Waarom zit jij bij de vvo? Jij bent toch heel maatschappelijk
actief?' Hij geloofde blijkbaar dat iedereen die maatschappelijk actief en politiek bewust was automatisch bij links moest uitkomen,
omdat dat de enige juiste keuze was.46
De tijdgeest veranderde. Waren jongeren in de jaren zestig links
omdat ze zich afzetten tegen hun 'bekrompen' christelijke ouders,
eind jaren zeventig waren de jongeren liberaal geworden in reactie
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op hun 'betweterige' linkse leraren. Deze tijd is de geschiedenis ingegaan als het 'ik-tijdperk'. In reactie op het collectivisme van de
linkse jaren zestig kwam het liberale individualisme op. Jongeren
wilden zich ontplooien in plaats van de wereld verbeteren. De populaire jongerenzender Veronica had in deze jaren als motto: 'Je
bent jong en je wilt wat'.47 De liberale politieke jongerenorganisatie
JOVD had de tijdgeest dus duidelijk mee. Bij de scholierenverkiezingen van 1982 werd de vvn met 34,8 procent van de stemmen zelfs de
populairste partij onder middelbare scholieren. 48
Maar jongeren werden natuurlijk ook lid van de JOVD omdat er zo
veel plezier werd gemaakt. De JOVD was serieuze politiek maar ook
feest. Op congresnachten dansten de JQvo' ers op de popmuziek van
ABBA en Blondie 49 en in 1979 werd het lustrumcongres zelfs opgeleukt met een Veronica drive-in discotheek en een jazzband. 50 Daarnaast werd er aan sport gedaan. Jovn'ers speelden graag een potje
voetbal, in 1978 verloor het Jovo-elftal overigens smadelijk van het
vvn-team, en ze deden aan hockey. Last but not least was de JOVD
aantrekkelijk vanwege de vrouwen. Jaren later, in 1989, vertrouwde
Frank de Grave een journalist van het roddelblad Prive een mooie
anekdote toe. In 1974 hing JOVD-voorzitter Nijpels voorzitter een
motie van afkeuring boven het hoofd, die hem zijn voorzitterschap
zou kunnen kosten. Frank de Grave en enkele andere afgevaardigden waren voornemens om deze motie te steunen, maar ze werden
door Nijpels uitgenodigd aan de voorzitterstafel. Daar werd Nijpels
omringd door mooie vrouwen. Die brachten De Grave en de anderen in een zo milde stemming, dat ze de motie uiteindelijk niet heb ben gesteund. 'Dat had hij goed bekeken!', vertelde De Grave lachend aan de Prive-journalist.51
De JOVD sloot de jaren zeventig af op het lustrumcongres van 24
maart 1979· Alleen op lustra kunnen ereleden en erevoorzitters warden benoemd. De JOVD kreeg twee nieuwe ereleden, oud-voorzitters Erwin Nypels en Hans Wiegel, en Molly Geertsema werd de
nieuwe erevoorzitter van de vereniging. De keuze was op Geertsema
gevallen 'onder andere wegens zijn grote verdiensten voor de liberale beweging en de JOVD en wegens de grote verwantschap die de
JOVD met hem voelde.' Geertsema was niet voor niets in 1976 voor79
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zitter van het Des Indes-beraad geworden nadat Korthals was overleden. Geertsema, die zelf nooit lid van de JOVD was geweest, omschreef zijn taak als erevoorzitter als volgt:
Kort gezegd, ik zie een erevoorzitter als iemand, die zich absoluut
niet inlaat met de dagelijkse gang van zaken, maar die altijd bereid
is desgevraagd van advies te dienen - bij hoge uitzondering misschien wel eens ongevraagd - en die het zich verder tot taak rekent
stimulerend te zijn, maar ook niet aarzelt als een hinderlijk geweten
op te treden als hij tekenen bespeurt, dater aan de liberale beginselen wordt gemorreld.52
De JOVD was het geweten van het liberalisme, maar Geertsema was
het geweten van de JOVD. Tot zijn overlijden op 27 juni 1991 zou
Geertsema deze rol vervullen.
yovn-voorzitter Frank de Grave hield tijdens <lit lustrum ook een
speech. 53 Hij ging uitgebreid in op de toespraak die Korthals vijf jaar
eerder had gegeven. Ook vertelde hij zijn toehoorders over het Des
Indes-beraad, waarvan het bestaan eerder in 1979 door het blad
Nieuwsnetwas onthuld. In navolging van Korthals pleitte De Grave
voor een fusie tussen vvn en n' 66:
Het simpele feit van het bestaan van n' 66 en haar groei ook, en met
name, met vrijzinnig-liberaal denkende kiezers betekent dat de
vvo, als draagster van het liberale erfgoed, niet voldoende omspanning heeft gegeven in de politieke vertaling van haar liberale beginselen om alle vrijzinnig-liberalen te verenigen. Het is mijn stellige
overtuiging dat het liberalisme, met haar tolerantie, haar verdraagzaamheid, haar afkeer van dogmatisme, voldoende ruimte biedt
om alle vrijzinnig-liberalen onderdak te bieden in een politieke
partij.
De Grave hoopte <lat de vvn niet voor een rechtse koers zou kiezen,
net als de Vrijheidsbond/Liberale Staatspartij <lat volgens hem in
het interbellum had gedaan, want <lat zou namelijk leiden tot nog
meer verwijdering. De taak van de JOVD mo est zijn om vvn en n' 66
80

DEJOVD IN DEJAREN ZEVENTIG

dichter bij elkaar te brengen. De Grave leverde echter ook kritiek op
D'66. De Democraten zouden te veel bezig zijn met de waan van de
dag. De Grave meende <lat D' 66 alleen er niet voor zou kunnen zorgen dat de machtige positie van het CDA zou worden aangetast.
Hiervoor was ook de steun van de vvD toch echt nodig. D' 66 moest
daarom meer open staan voor samenwerking met de vvD.
De politieke koers die Frank de Grave bepleitte en in de loop van
de jaren zeventig dankzij het Des Indes-beraad de JOVD -koers was
geworden kwam dus op twee dingen neer: 1) de vvD moet een echte
liberale koers gaan varen, meer gericht op het midden, meer op D' 66
waar men uiteindelijk mee moet fuseren; 2) om Nederland liberaler
te maken zou er een coalitie moeten komen van de liberalen en de
PvdA. Deze twee stokpaardjes zouden tot 1994 de main themes van
de JOVD zijn.
TUSSENBALANS

In de jaren zeventig veranderde de JOVD ingrijpend van karakter. In
1970 leek haar toekomst onzeker, na al die conflicten over D'66, en
had de liberale jongerenorganisatie amper 500 leden. Eind jaren zeventig daarentegen ging het heel goed met de JOVD, hadden de jonge
liberalen een duidelijk politiek doel voor de lange termijn geformuleerd en kregen ze er elk jaar veel nieuwe leden en afdelingen bij.
Natuurlijk had de JOVD geprofiteerd van de veranderende tijdgeest,
het zogenoemde 'ik-tijdperk', en de populariteit van de vvD van
Wiegel, maar er was meer. De JOVD vond zich in de jaren zeventig
opnieuw uit, koos voor een duidelijke liberale koers, 'het geweten
van het liberalisme', met nadruk op individuele vrijheid, zelfbeschikking en zelfontplooiing.
De manier waarop JOVD'ers hun doelen probeerden te bereiken,
via het geven van argumenten en het voeren van een lobby, verschilde hemelsbreed met die van linkse politieke jongerenorganisaties.
De Jonge Socialisten, die in 1977 in de plaats waren gekomen van de
Federatie van Jongerengroepen van de PvdA (FJG), deden in tegenstelling tot de JOVD wel vaak mee aan buitenparlementaire acties,
die vaak georganiseerd waren door de kleine linkse partijen CPN en
PSP. Ze noemden Joop den Uyl 'Joop Atoom', omdat Den Uyl zich
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in 1981 op het PvdA-verkiezingscongres met succes had verzet tegen
voorstellen om in het verkiezingsprogramma op te nemen <lat Nederland alle kerntaken moest afstoten. De Jonge Socialisten nagelden Den Uyl bovendien op een affiche zelfs aan het kruis, met Dries
van Agt als een loerende roofvogel hierboven. 54 Het hoeft geen betoog <lat de JOVD met haar wijze van opereren, vooral natuurlijk via
het roemruchte Des Indes-beraad, uiteindelijk meer voor elkaar
wist te krijgen.
De jonge liberalen traden sterk en zelfverzekerd de jaren tachtig
binnen. In <lit decennium zouden het Nijpels-effect en de Nederlandse meidenpopgroep Centerfold de JOVD tot een nieuw hoogtepunt brengen. Het werden de jaren van het discoliberalisme.
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Discoliberalisme

De JOVD is een springplank naar de politiek, maar ook naar de journalistiek. Oud-voorzitters Hein Roethof en Edgar Nordlohne kwamen bij de NRG terecht en Driemaster-hoofdredacteur Ferry Hoogendijk werd hoofdredacteur van Elseviers Weekblad. De bekendste
journalist die de JOVD heeft voortgebracht is zonder twijfel de brutale dandy Jort Kelder, van 1993 tot 2007 hoofdredacteur van het zakenblad Quote en tegenwoordig columnist en televisiepresentator.
Dankzij het redacteurschap van Kelder veranderde de Driemaster
in 1986 in een echt societyblad, met spraakmakende interviews en
pikante foto's. Zijn interview met Jos van Rey zorgde zelfs voor een
nationale rel, toen het vvD-Kamerlid vertelde met 160 kilometer per
uur over de snelweg te scheuren in zijn BMW 7-serie. De al te openhartige Van Rey werd door de vvD op een lage plek op de lijst gezet
en keerde in 1989 niet in de Kamer terug.
Als 16-jarige werd Kelder lid van de JOVD-afdeling 't Gooi, die volgens hem 'rechts als de neten' was. Kelder was zelf eigenlijk niet zo
rechts maar vond het leuk om te provoceren. Toen Den Uyl een keer
op zijn middelbare school langskwam stelde het 'pesterige puistenkopje' de PvdA-leider een vraag over de omstreden Centrumpartij.
Kelder werd pas echt actief voor de JOVD toen hij rechten ging studeren in Utrecht. Hij bleef lid van 't Gooi, want de JOVD Utrecht was
volgens hem veel te links: 'Die waren eerder D66 of wellicht zelfs wat
toen nog "klein links" heette - zeg maar Jesse Klaver van to en. Prima,
maar een anarcho-liberaal als ik voelt zich daar niet geheel senang. ' 1
Toen Kelder lid van de JOVD werd had de vereniging meer clan
5000 leden. Het was de tijd van het discoliberalisme van Ed Nijpels.
't Gooi had toen net een turbulente periode achter de rug, waarin
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Erik Pieter Vlaanderen de hoofdrol had gespeeld. De afdeling was
vanaf eind jaren zeventig in een permanent conflict verwikkeld met
het hoofdbestuur en de linkse afdelingen, onder andere over het koningshuis en de samenwerking met de vvD. Ondanks deze meningsverschillen ging het de JOVD in de jaren tachtig voor de wind.
De vereniging had niet alleen veel Ieden en afdelingen maar was ook
de plek waar politiek op een verfrissende manier werd benaderd. De
jonge liberalen pleitten voor een basisinkomen, stelden zich genuanceerd op in de kruisrakettendiscussie en stonden nog steeds pal
voor het zelfbeschikkingsrecht en de vrijheid van meningsuiting.
In de JOVD werden en warden vrienden voor het !even gemaakt.
Kelder werd dikke maatjes met Mark Rutte, van 1988 tot 1991 voorzitter van de JOVD. Dit hoofdstuk sluit af met Ruttes eerste stapjes in
de politiek, zijn voorzitterschap wordt in hoofdstuk 5 behandeld.
HET HOOGTEPUNT VAN DE JOVD

Vanaf medio jaren zeventig kreeg de JOVD weer meer !eden. In dejaren tachtig bleef de JOVD groeien, totdat na 1986 als gevolgvan de electorale neergang van de VVD ook de jonge liberalen aan populariteit
verloren. Het succes van de VVD bing erg af van de persoon die de kar
trok. Begin jaren tachtig was dat de 32-jarige Ed Nijpels, die met zijn
jongensachtige uitstraling ook veel jongeren wist te inspireren. Met
de leus 'Gewoon jezelfkunnen zijn' behaalde hij in 1982 een enorme
verkiezingsoverwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD
kreeg 36 zetels. Dejonge liberalen liftten op dit succes mee. Van 1984
tot 1986 werd de JOVD geleid door Julius Remarque. Familieleden zeiden vaak tegen hem: 'Ah, jij wordt dus de nieuwe Nijpels?'>
Remarque was ook voorzitter toen de JOVD op 10 mei 1986 in Den
Bosch samen met de vvD de Liberale Jongerendag organiseerde, in
de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 21 mei. Honderden jongeren, vooral middelbare scholieren, werden met bussen
naar dit festijn gebracht, waar ze onder andere getrakteerd werden
op Nijpels. De vvD-voorman werd door de jongeren enthousiast
begroet met 'Edje, Edje'. Over het hoge commercide gehalte van de
liberale jongerendag verbaasde Leonard Ornstein van Het Parool
zich. Het dagje uit werd namelijk gesponsord door Coca Cola, Mo -

DEJOVD IN DEJAREN TACHTIG

bel, Tempo Team en het Zuivelbureau ('melk moet'). 'Niemand geneerde zich daarvoor. Aan het begin van zijn toespraak proostte
zelfs Ed Nijpels met een glas melk in de hand naar de tv-camera' s.' 3
Natuurlijk moest in het discotijdperk ook worden gedanst. De
TROs-discoshow was op het JOVD-evenement aanwezig met dj Erik
de Zwart. Hoogtepunt waren echter de mooie dames van de meidenpopgroep Centerfold. 'Adembenemende vrouwen', riep een enthousiast hijgende rovo'er tegen een journalist van de Volkskrant.
'Oja, de muziek was natuurlijk ook fantastisch.' 4
Er was aanvankelijk wel wat gedoe rond het optreden van Centerfold. De meiden hadden namelijk ooit een keertje in de Playboy gestaan. Vanwege een eerdere affaire met twee vvo-fractiemedewerkers, die in maart 1986 in de vergaderzaal van de Tweede Kamer ook
voor dit pikante mannenblad hadden geposeerd, 5 nam de vvo
strenge maatregelen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de
dames pas met hun stripact zouden stoppen als ze slechts gehuld
zouden zijn in een miniem slipje, maar de vvo-leiding verordende
dat ze hun bovenkleding moesten aanhouden: 'Tja, het moet natuurlijk wel netjes blijven,' zei de vvo -voorlichter, met een glimp
van spijt in zijn stem.6 Op 21 mei verloor de vvo 9 zetels.
Halverwege de jaren tachtig was de JOVD de grootste politieke jongerenorganisatie met meer clan 5000 leden. In 1983 riep ze vol zelfvertrouwen de Commissie 10.000 in het leven.7 Dit doel was achteraf te
ambitieus, maar de JOVD keek in deze tijd vanaf de top van de apenrots op de andere politieke jongerenorganisaties neer. Hoe groot waren die andere organisaties clan? Na de JOVD kwamen de Jonge Socialisten met zo'n 4000 leden, gevolgd door de Jonge Democraten, de in
1984 opgerichte jongerenorganisatie van 0 ' 66, met 1900 leden. Het
Christen Democratisch Jongeren Appel had maar 1600 leden en de
jongerenorganisaties van de kleine linkse partijen en kleine christelijke partijen zaten tussen de 1000 en 1250 leden. De jongerenorganisatie
van de protestants-christelijke Reformatorische Politieke Federatie
(RPF ), het Reformatorische Politieke Jongerenorganisatie (RPJO ), was
het kleinst met 260 leden.8 Eind jaren tachtig werd de JOVD als grootste politieke jongerenorganisatie ingehaald door de SG P-jongeren, die
er in 1990 wel in zouden slagen om boven de 10 .000 leden te komen.9
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De kern van de JOVD werd lange tijd gevormd door de afdelingen
van de grote universiteitssteden, zoals Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht. Er werd op hoog niveau gedebatteerd en deze afdelingen speelden op landelijke congressen ook de eerste viool. De
afdelingen van de universiteitssteden waren bovendien nogal studentikoos van karakter. Zo had de JOVD Groningen in navolging
van de studentenverenigingen Albertus Magnus en Vindicat atque
Polit zelfs twee heuse disputen: het damesdispuut Salentina en het
herendispuut Stephler & W aldorff (een knipoog naar de twee oude
Muppetmannetjes Statler & Waldorf). 10 Middelbare scholieren en
werkende jongeren werden door <lit studentikoze gedoe afgeschrikt.
Dankzij de enorme ledenaanwas werden er vanaf de tweede helft
van de jaren zeventig echter veel nieuwe afdelingen opgericht, die
een heel ander karakter hadden. De nieuwe afdelingen in de kleinere steden en op het platteland waren laagdrempelig en meer gericht
op praktische politiek.
Een mooi voorbeeld van zo'n nieuwe yovo-afdeling was die van
Nijkerk. Deze afdeling werd in i982 opgericht door Roy Kleinveld,
een 14-jarige gymnasiast die zich gedroeg als de stereotype yovo'er:
blazer, dossierkoffertje en ruitjesbroek. Kleinveld verzamelde enkele
mensen om zich heen die samen met hem het bestuur vormden. Ze
organiseerden politieke avonden om jongeren meer bij de politiek te
betrekken. Onder andere Prosper Ego van het Oud-Strijders Legioen,
over deze organisatie straks meer, en RPF-leider Meindert Leerling
werden gestrikt om op een yovo-avond te spreken. Aan alle goede
dingen kwam echter een eind. Kleinveld zag naar eigen zeggen opeens
het licht en werd lid van de PPR, het enthousiasme van het begin verwaterde en in 1990 fuseerde Nijkerk met de afdeling Barneveld.11
Ook de yovo-afdeling te Kampen, yovo-Kamperland, kampte
met te weinig belangstelling. Dankzij de gedrevenheid van voorzitter Hardy Wellenberg wist de afdeling in 1984 Fred van der Spek te
strikken, de fractievoorzitter van de PSP. Helaas liep de avond niet
zoals Wellenberg wenste. Vanuit de zaal werd er namelijk geen enkele kritische vraag op Van der Spek afgevuurd, wat merkwaardig
was omdat de pacifistische voorman 'neo-kolonialisme', 'multinationale ondernemingen' en 'militaire verdragen' verantwoorde86

DEJOVD IN DE JAR EN TACHTIG

lijk hield voor het ontstaan van de door hem zo verfoeide Europese
Gemeenschap. Van der Spek vertelde bovendien <lat hij de gezamenlijke PSP-PPR-CPN-lijst maar niets vond en daarom niet ging
stemmen bij de Europese verkiezingen. 12 Als hij <lit in Amsterdam of
Groningen had gezegd was het landelijk nieuws geworden, in Kampen kraaide er geen haan naar. In 1986 zou een boze Van der Spek
uit de PSP stappen, in 1989 zouden PSP, PPR en CPN samen verdergaan als GroenLinks. Maar toen was de JOVD Kamperland allang
verdwenen, net als veel andere kleine afdelingen. De JOVD slaagde er
niet in om niet-studenten blijvend aan zich te binden.
Niet onbelangrijk voor de verdere uitbouw van de JOVD als organisatie was de oprichting in 1987 van de stichting Rottumerberaad
voor (oud- )hoofdbestuursleden. De bijeenkomsten waren natuurlijk vooral gezellig, maar hoofdbestuurders konden hier ook een en
ander opsteken van hun voorgangers.
VLAANDEREN B.V. EN DE MONARCHIE

Binnen de JOVD stonden eind jaren zeventig, begin jaren tachtig de
linker- en rechtervleugel tegenover elkaar. Links wilde een onafhankelijke JOVD met vernieuwende, kritische standpunten; rechts wilde
een JOVD die veel herkenbaarder de vvo ondersteunde. Op congressen discussieerde men veel over huishoudelijke kwesties, want die
vormden vaak de sleutel voor de onderlinge machtsverhoudingen.
Een voorbeeld was de discussie rond de benoeming van Marco
Swart als hoofdredacteur van de Driemaster, in november 1979·
Toen Swart de steun van links kreeg, was <lat voor rechts reden om
een andere kandidaat te opperen.'3 Om de vrede in de vereniging te
bewaren koos de linkse voorzitter Frank de Grave in 1980 bewust
voor een rechtse opvolger, Robert de Haze Winkelman. 14
In de conflicten tussen links en rechts speelde een afdeling de
hoofdrol: 't Gooi e.o. (en omstreken). In de jaren zeventig was de
JOVD in 't Gooi heropgericht door onder anderen Erik Pieter Vlaanderen. Hans Wiegel had de afdeling begin jaren zestig opnieuw leven
ingeblazen, maar daarna was de afdeling weer ter ziele gegaan. De afdeling bestond echter al sinds de oprichting van de JOVD in 1949·
't Gooi besloeg volgens Jan van Gilse, in de tweede helft van de jaren
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tachtig voorzitter van de afdeling, het hele Gooi: Muiden, Hilversum, Naarden, Bussum, Huizen, Blaricum, Nederhorst den Berg,
Weesp en de toenmalige gemeente 's-Graveland (die later met de
Utrechtse gemeente Loosdrecht werd samengevoegd tot de gemeente Wijdemeren). Loosdrecht had een tijdje een eigen afdeling, omdat
deze plaats destijds in de provincie Utrecht lag. 't Gooi maakte deel
uit van het district Noord-Holland, maar vormde de facto een district binnen een district. De afdeling bestond vooral uit middelbare
scholieren en studenten die in het weekend speciaal voor hun JOVDactiviteiten teruggingen naar 't Gooi. Erik Pieter Vlaanderen was al
afgestudeerd en makelaar.
De JOVD 't Gooi was gezellig en kreeg veel nieuwe leden door
mond-tot-mondreclame. Verder kwamen er nieuwe leden bij dankzij flyeracties op scholen en hockeyfeesten. Er bestonden ook speciale constructies om meer leden te krijgen: zo kreeg een lid dat iemand
anders lid maakte de helft van de contributie terug, of een fies wijn
cadeau. Erik Pieter Vlaanderen, die al redelijk vermogend was in zijn
JOVD-tijd, maakte mensen lid en betaalde de helft van hun lidmaatschap. Dat tikte aan. 't Gooi telde op zijn hoogtepunt 600 leden en
was toen even de grootste afdeling. Echt actief was steeds een harde
kern van zo'n twaalf mensen: het bestuur, plus de leden van de commissies propaganda en ledenwerving. Oud-afdelingsvoorzitter Jan
van Gilse: 'Maar in feite bleef de JOVD 't Gooi Vlaanderen B.V.' 15
't Gooi was zeer actief en aanwezig op congressen en had ook een
eigen vlag. De rechtse afdeling maakte zich bij het hoofdbestuur en
de linksere afdelingen, zoals Amsterdam en Groningen, niet bepaald populair. Er was kritiek op de ronselpraktijken van Vlaanderen en ook op zijn handelwijze om onderafdelingen op te zetten die
allemaal een stem op de algemene vergadering eisten. In de notulen
van het hoofdbestuur werd meerdere malen over 't Gooi, in het bijzonder Vlaanderen, geklaagd16 en in 1978 vroegen de bestuursleden
zich zelfs af ofVlaanderen moest worden geroyeerd. 17 Het bestuur
besloot echter om geen stappen in die rich ting te ondernemen.
Op het congres van 11 en 12 november 1978 legde 't Gooi het
hoofdbestuur het vuur na aan de schenen. De afdeling diende een
motie van orde in om de resoluties van het hoofdbestuur over wel88
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zijn niet te behandelen. Hiervoor zou een aparte dag georganiseerd
moeten worden, waarop de resoluties per stelling apart werden behandeld. Het congres ging met dit voorstel niet akkoord. Vlaanderen vond daarnaast dat niet Molly Geertsema maar Hans Wiegel
erevoorzitter moest worden. Het hoofdbestuur antwoordde dat iemand eerst erelid moest worden en clan pas erevoorzitter kon worden. Hoewel dit antwoord onjuist was, erevoorzitter wijlen P.J. Oud
was nooit erelid geweest, liet Vlaanderen zich overrulen. Hij vond
niettemin dat Wiegel clan zo snel mogelijk erevoorzitter moest worden. Vlaanderen bood aan het einde van het congres bij de rondvraag het hoofdbestuur een fles wijn aan 'om de wrange smaak weg
te drinken en opnieuw te beginnen' .18
Begin 1980 barstte de born. Het hoofdbestuur presenteerde in januari het nieuwe 'liberaal beginselprogramma' aan de pers voordat
dit programma door het congres was goedgekeurd. Veel afdelingen
hadden kritiek op deze handelwijze, omdat het hoofdbestuur op
deze manier een hypotheek op de standpunten van de JOVD nam.
De secretaris van 't Gooi reageerde ongemeen fel: 'Poogt u de "D"
van de JOVD van" democratie" te wijzigen in "dictatuur"?"9
De bezwaren van 't Gooi waren echter vooral inhoudelijk. Het
hoofdbestuur had gezegd dat de JOVD als liberale jongerenorganisatie in principe tegen de monarchie was, maar uit praktische overwegingen voor de monarchie koos. De afdeling 't Gooi had daarom een
persbericht doen la ten uitgaan, waarin het 'republikeinse standpunt'
van het hoofdbestuur werd veroordeeld. Omdat 't Gooi de zaken
verkeerd voorstelde, het hoofdbestuur was niet republikeins maar
koos uit praktische overwegingen voor de monarchie, ontstond er
een flinke rel. Deze rel werd nogversterkt omdat vlak na de presentatie van het liberale beginselprogramma koningin Juliana op televisie
aankondigde dat prinses Beatrix haar op 30 april zou opvolgen. De
pers bracht beide gebeurtenissen met elkaar in verband en veel krantenlezers meenden dat de JOVD in reactie op de troonafstand een
pleidooi voor de republiek had gehouden, wat feitelijk onjuist was. 20
Om de rel op te lossen organiseerde de JOVD op 9 februari een buitengewone ledenvergadering. Vlaanderen voerde hier het hoogste
woo rd. Volgens hem stond de monarchie helemaal niet ter discus-
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sie. Hij stelde voor om een telegram naar koningin Juliana en prinses Beatrix te sturen, 'waarin wij onze aanhankelijkheid aan hen betogen en waarin meegedeeld wordt, dat ten onrechte de indruk is
gewekt dat de JOVD tegen de monarchie is'. Voorzitter Frank de
Grave reageerde hierop geprikkeld: 'De afdeling 't Gooi heeft door
haar persverklaring de indruk gewekt dat de JOVD (HB) v66r een republiek is, terwijl zij wist dat dit niet het geval was.' Oud-voorzitter
Roy Lantain viel hem bij en zei dat als de motie-Vlaanderen ('geen
discussie over de monarchie') zou worden aangenomen de yovo
onliberaal zou zijn. De motie was bovendien in strijd met artikel
drie van de statuten, namelijk dat de JOVD vrij over dingen mocht
discussieren. Als de motie zou worden aangenomen mocht die volgens Lantain niet naar buiten worden gebracht. Vlaanderen gaf echter geen krimp en eiste op hoge toon dat het hoofdbestuur excuses
moest aanbieden. Dit werd uiteraard geweigerd. Het hoofdbestuur
dreigde bovendien met opstappen als het congres Vlaanderen zijn
zin zou geven. De motie van 't Gooi haalde echter geen meerderheid. Ook de motie van Leiden, een andere conservatieve afdeling,
werd verworpen. De Grave en de zijnen konden hun bestuurstermijn blijven uitzitten tot het einde.
Eenjaar later was er weer gedoe. Op het congres van 14en15 maart
1981 ontstond er een conflict toen het hoofdbestuur Meint Waterlander voordroeg als nieuwe penningmeester. Waterlander was
minderjarig en kon daarom niet benoemd worden. Dit had echter
tot gevolg dat Vlaanderen, de door 't Gooi voorgedragen tegenkandidaat, automatisch in het hoofdbestuur kwam. De kersverse penningmeester kreeg meteen een motie van wantrouwen aan zijn
broek en werd gedwongen af te treden. Vlaanderen is daardoor de
twijfelachtige eer te beurt gevallen het kortst zittende JOVDbestuurslid all er tijden te zijn.
In 1982 bedankte Vlaanderen voor zijn yovo-lidmaatschap, nadat
zijn poging om in de verenigingsraad te komen was mislukt. De kritiek op Vlaanderen B.V. zwol aan. Er was geklaagd over de ronselpraktijken van de afdeling. Ook kreeg het hoofdbestuur negatieve
verhalen te horen over hoe Vlaanderen en zijn medestanders de
macht in sommige onderafdelingen in 't Gooi hadden gegrepen. Bij
21
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aanvang van een ledenvergadering kwamen veel nieuwe mensen
mee, allen medestanders van Vlaanderen. Zij werden dan ook opeens allemaal lid van de plaatselijke JOVD, betaalden snel hun contributie en mochten meteen meestemmen. Uiteraard stemden zij dan
voor de voorstellen van Vlaanderen, die het lidmaatschap van veel
nieuwe leden uit eigen zak had betaald. Dit clientelisme verstoorde
de verhoudingen binnen afdelingen natuurlijk enorm. 23 Er is geen
royementsprocedure tegen Vlaanderen gestart omdat hij zelf besloot om voor de JOVD te bedanken, maar zo'n procedure zou
hoogstwaarschijnlijk hebben geleid tot zijn royement.
VVD-JONGEREN EN JONGE DEMOCRATEN

In 1982 was het duidelijk <lat rechts de machtsstrijd in de JOVD had
verloren. Een deel van de rechtse JOVD' ers bleef en paste zich aan, een
ander deel werd actief voor de vvo -jongeren, een los georganiseerde
groep van liberale jongeren die geen lid van de JOVD wilden worden.
Bij deze groep zaten volgens Julius Remarque ookveelex-Jovo'ers uit
't Gooi. De vvo-jongeren wilden in tegenstelling tot de JOVD niet onafhankelijk zijn, maar echt de jongeren van de VVD zijn. Ze waren een
stuk rechtser dan de JOVD. Hoewel er ook studenten bij zaten bestond
het leeuwendeel van de vvo-jongeren uit werkende jongeren.24 V66r
de oprichting van de JOVD waren er ook vvo-jongeren geweest; in de
Hoekse Waard bestond in i948 bijvoorbeeld een groep die zichzelf
'Jongeren in de vvo' noemde, maar deze plaatselijke groepjes waren
later allemaal in de JOVD opgegaan.25 De vvo-jongeren uit de jaren
tachtig wilden <lat nu juist beslist niet. De vvo-jongeren waren maximaal met zo'n 500 mensen, een tiende van de JOVD.26 De vvo-jongeren hadden geen landelijk verband, alleen plaatselijke steunpunten.
Op hun hoogtepunt hadden ze er ongeveer 50, op zo'n 600 vvo-afdelingen. 27 De vvo-jongeren waren actief in plaatsen als Katwijk, Den
Haag, Leidschendam, V oorburg, V oorschoten en Wassenaar. 28
De VVD reageerde aanvankelijk positief op de vvo-jongeren. De
partij had een Nieuwe Kiezers Werkgroep die zich bezighield met activiteiten van de VVD gericht op jonge kiezers. Hier ontstonden ook
gedachten over een organisatie van jongeren binnen de vvo, die goed
aansloten bij de aspiraties van sommige vvo-jongerencontacten. Het
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was een veeg teken dat Frank Rohof uit deze werkgroep werd gezet
toen bekend werd dat hij hoofdbestuurslid van de JOVD zou worden.
De JOVD had zich na het einde van de machtsstrijd tussen links en
rechts op haar inhoudelijke activiteiten gericht en was verrast dat VVD
veel sympathie had voor de nieuwe groep liberale jongeren.
De vvn-jongeren waren een serieuze bedreiging voor de JOVD.
Niet alleen was deze nieuwe organisatie een concurrent in de strijd
om liberale jongeren, maar de vvn -fractie zou misschien besluiten
deze organisatie te erkennen in plaats van de JOVD, zodat de JOVD
geen subsidie meer zou krijgen. In 1982 discussieerden JOVD en VVD
over het liberaal jongerenwerk. De vvn wilde de vvn-jongeren en
de JOVD samenvoegen, de JOVD wilde dat absoluut niet omdat de organisatie clan haar zelfstandigheid zou prijsgeven. Nijpels vond dat
de JOVD zich maar moest aanpassen. Dit standpunt had de JOVD absoluut niet verwacht van haar oud-voorzitter. Ook vvn -Kamerleden Frank de Grave en Robin Linschoten, twee oud-rovn'ers die
Nijpels secondeerden, staken geen vinger voor hun oude club uit.
Het rovn-hoofdbestuur wist niet goed hoe het op de vvn moest reageren. Het was duidelijk dat de vvn-voorstellen bij de JOVD op veel
verzet zouden stuiten. Na spoedberaad kwam er een tweesporenstrategie: JA '83 en een onderhandelingstraject.
Het rovn-hoofdbestuur stuurde alle vvn-afdelingen, kamercentrales en ondercentrales in het land een brief met voorstellen hoe jongeren beter bij de politiek konden worden betrokken. Hierin stond een
concreet aanbod voor activiteiten. Voor elke provincie trad er een
rovn'er opals contactpersoon die afdelingen en ondercentrales benaderde. Ada den Ottelander deed dat in Utrecht en deed bovendien de
landelijke coordinatie. De Jongerenaanpak 1983, JA '83, was een charmeoffensief om weer meer goodwill in de vvn te krijgen.
De JOVD presenteerde haar ideeen voor een liberaal jongerenbeleid
begin 1983 in een nota die ze naast de vvn-voorstellen legde. Hieraan
had Marco Swart een groot aandeel. De nota gaf een principiele onderbouwing voor de zelfstandigheid van de JOVD, maar deed praktische voorstellen hoe de JOVD meer kon betekenen voor de vorming
van jonge vvn'ers. Toen later dat jaar de onderhandelingen vast
dreigden te lo pen, werd Swart door de JOVD gevraagd om met de vvn
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in gesprek te gaan en te zoeken naar een uitweg. Dit resulteerde uiteindelijk in een samenwerkingsovereenkomst, die hoofdzakelijk
neerkwam op aanvaarding van het JOVD-voorstel. Een onderdeel
hiervan was <lat het VVD-hoofdbestuur een adviserend jongerenlid
kreeg. Volgens Den Ottelander was de uitkomst van de onderhandelingen een 'narrow escape'. De JOVD bleef onafhankelijk en bleef
door de vvD erkend.
Vanwege hun inzet voor de JOVD werden Den Ottelander en Swart
allebei tot lid van verdienste van de JOVD gemaakt. Voor zijn vvDcarriere had Swarts inzet echter minder positieve gevolgen. In 1986
kwam Swart als kandidaat-Kamerlid op een onverkiesbare plek terecht, namelijk op nummer 39. Volgens Den Ottelander lag Swart
slecht bij een aantal kamercentrales in het westen van het land, waar
de jongerencontacten zich sterk gemanifesteerd hadden. Dit heeft
er mede voor gezorgd <lat hij, ondanks de JOVD-steun voor zijn kandidatuur, niet in de Tweede Kamer belandde. 29
De JOVD kreeg in de jaren tachtig ook nog met een andere concurrent te maken, de Jonge Democraten. In i984 kreeg D'66 eindelijk
een eigen jongerenorganisatie. Hans van Mierlo was hier altijd tegen geweest, volgens hem konden jongeren gewoon meedraaien in
de partij, maar veel jongeren hadden toch behoefte aan een eigen
jongerenorganisatie, vooral vanwege het vormingsaspect. Binnen
o'66 had JOVD -erelid Erwin Nypels zich erg hard gemaakt voor de
oprichting van een eigen jongerenorganisatie, vandaar <lat de Jonge
Democraten hem als hun mentor beschouwden en tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1986 zelfs een voorkeursactie voor hem
op touw zetten. De 'Henk Korthals' van de Jonge Democraten was
dat jaar van plan om na 19 jaar een punt te zetten achter zijn Haagse
activiteiten, maar hij liet zich door de jongeren toch overhalen om
nog een termijn in de Kamer te blijven zitten.30
Tussen de JD en de JOVD boterde het niet. De D'66-jongeren zetten
zich sterk af tegen de JOVD, die ze bewust zo conservatief mogelijk
probeerden af te schilderen. Ze hoopten hiermee <lat liberale progressieve jongeren voor de JD zouden kiezen. De JOVD op haar beurt
keekmet een zeker dedain op de jongerenorganisatie van D'66 neer,
die in tegenstelling tot de JOVD beslist niet onafhankelijk zou zijn.31
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NIET LINKS MAAR LIBERAAL

Qua standpunten bleef de JOVD in de jaren tachtig een stuk vooruitstrevender dan de vvD. Haar meest uit het oog springende stokpaardje was zonder twijfel het basisinkomen. Het pleidooi voor de
invoering hiervan moet begrepen worden tegen de achtergrond van
de hoge werkloosheid in Nederland begin jaren tachtig, vooral onder jongeren. Het basisinkomen maakte onderdeel uit van het
JOVD-plan om het gehele belastingstelsel te herzien. Het nieuwe sociale stelsel zou moeten bestaan uit drie trappen:
Een gefiscaliseerd basisinkomen, als overheidstaak;
Een werknemersverzekering onder verantwoordelijkheid van
werknemers en werkgevers;
3. Aanvullende verzekeringen als persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere burger.
i.

2.

Over het basisinkomen werd het volgende opgemerkt:
Iedere ingezetene die bereid is een bijdrage te leveren aan de welvaart in onze samenleving, ontvangt van de rijksoverheid een basisinkomen via de belastingdienst. ( .. . ) Het basisinkomen moet de
minimaal noodzakelijke uitgaven voor levensonderhoud dekken.
Over de precieze hoogte hiervan moet telkens een beleidsmatige
beslissing over een afzienbare tijd worden genomen. De regelingen
voor subsidiering van woonlasten en ziektekostenverzekering en
uitzonderlijke lasten worden in het basisinkomen gei:ntegreerd
door hiervoor niet een normbedrag, maar voor ieder individu de
feitelijke lasten binnen redelijke grenzen in aanmerking te nemen.
Minderjarigen krijgen een lager basisinkomen, dat toeneemt met
de leeftijd. ( ... ) Om het basisinkomen en de overheidsuitgaven te
financieren wordt met het basisinkomen verrekend: het saldo
wordt als belasting betaald of als negatieve inkomstenbelasting uitgekeerd. Premies voor verzekeringen in de tweede of derde trap
dienen aftrekbaar te zijn, maar de uitkeringen hiervan worden belast. De bestaande aftrekregelingen worden beperkt en vereenvoudigd. Voor zover nodig om investeringen te stimuleren moet voor
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inkomsten uit risicodragend kapitaal een afzonderlijke regeling
worden ingevoerd. 32
Het JOVD-voorstel was het resultaat van het werk van de commissie
sociale zekerheid, die onder leiding stond van Marco Swart. Volgens Swart wordt het basisinkomen tegenwoordig gekaapt door
links, maar <lat is niet terecht:
Links wil een hoog basisinkomen en begrijpt niet <lat mensen met
een hoog basisinkomen dan te weinig zullen werken. Die financiele
prikkel moeter wel zijn. Wij vonden als JOVD ook <lat jeer wel wat
voor moest terugdoen. Dat hoefde niet per se betaald werk te zijn.
Het mocht ook studeren, solliciteren, kinderen opvoeden of vrij willigerswerk zijn.
Het basisinkomen kon ook met liberale argumenten worden verdedigd. Het JOVD -voorstel was geinspireerd door de liberale filosoof
John Rawls en de Chicago School-econoom Milton Friedman. Van
Rawls kwam het idee dat sociale en economische ongelijkheden zodanig moeten worden ingericht, dat de minst gegoeden er per saldo
toch het best mee af zijn. Zij horen het in een ongelijke kapitalistische samenleving beter te hebben clan in een egalitaire communistische samenleving. Van Friedman kwam het idee van negatieve inkomstenbelasting, namelijk dat mensen beneden een bepaald
inkomensniveau geld uitgekeerd krijgen in plaats van belastingen
moeten betalen. Deze negatieve belasting zou voor iedereen gelden
en alle andere overheidshulp, die zich vaak slechts tot specifieke
groepen richt, vervangen. Op deze manier zou het belastingsysteem
ook een stuk eenvoudiger worden.
Helaas voor Swart en de zijnen reageerde de vvD negatief op het
JOVD-plan. vvD-Kamerlid Robin Linschoten noemde het rondpompen van geld. De Teldersstichting, die zelf enkele jaren eerder
had gepleit voor een 'biologisch minimuminkomen', was volgens
Swart positiever. 33 Anderen wezen op de overgangsproblemen. Daar
hield het JOVD-plan echter wel rekening mee. Als het nieuwe belastingsysteem zou worden ingevoerd clan moest er ruim tijd genomen
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worden om er stapsgewijs naartoe te groeien.34
Maar de politiek draaide in de jaren tachtig natuurlijk niet alleen
om economie. Voor heftige emoties zorgde de kruisrakettendiscussie. In reactie op de nucleaire dreiging van de Sovjet-Unie wilden de Verenigde Staten kruisraketten met kernwapens stationeren op West-Europese bodem, ook in Nederland. Hiertegen kwam
veel protest van de linkse kerk, aangevoerd door het Interkerkelijk
Vredesberaad IKV. Zij demonstreerde onder het moralistische
motto: 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland'. De JOVD nam net als de vvo een rechts standpunt in en
was voor plaatsing van de kruisraketten. Deze raketten waren namelijk puur ter afschrikking en ook een reactie op de plaatsing van
Russische ss-20-raketten in de Oostbloklanden. De JOVD was voor
tweezijdige ontwapening. Extreemlinkse activisten uit Amsterdam
vonden dit standpunt natuurlijk ontzettend fout en op 4 juni i984
bezetten 38 raddraaiers met geweld het Stikkerhuis, waar het JOVDsecretariaat was gevestigd. De 'vredesactivisten' mishandelden de
21-jarige secretaresse, gooiden alle papieren door elkaar en stalen
spullen. 35
Vanwege de bezetting, maar vooral vanwege de hoge huur verkaste
de JOVD een jaar later naar de Prins Hendrikkade 104 in Amsterdam.
Van de marxisten was men echter nog niet af. In het nieuwe pand
was ook een DDR-reisbureau gevestigd. Dit was een 'Stasihol' volgens
Kelder: 'De mensen daar werkten voor de Oost-Duitse geheime
dienst.' 36 Volgens Remarque viel het allemaal reuze mee en waren de
medewerkers 'van die idealistische types'. 37 De JOVD Leiden had oak
moeite met het nieuwe ad.res, maar om een andere reden. Men vergat
namelijk steeds weer het postadres. De afdeling adresseerde haar
brieven aan het hoofdbestuur daarom altijd als volgt: 'Algemeen Secretariaat JOVD, Hoerenbuurt, Amsterdam'. De brieven kwamen altijd aan.38
Maar terug naar de Koude Oorlog. Het rechtse kruisrakettenstandpunt had ook een belangrijk voordeel: veel jongeren waren het
oneens met de linkse vredesbeweging en besloten in reactie daarop
om Jovo-lid te worden. Volgens Eddy Habben Jansen heeft de
kruisrakettendiscussie de enorme ledengroei van de JOVD mede

Het bestuur van de JOVD Den Haag in 1984. Mark Rutte is de tweede van
links.

Julius Remarque (rechts) overhandigt de voorzi ttershamer aan Eric
Balemans, 21juni1986.

Jort Kelder aan het werk voor de JOVD.

Mabel Wisse Smit als JOVD-lid.

Bas Bakker, Mark Rutte en Jan van Zan en voeren in een deux-chevaux
campagne voor de JOVD, i989 .

Het hoofdbestuur van Mark Rutte in i990.

Mark Rutte op het lustrumcongres van 5 en 6maart1994· Links achter
hem (metvlinderstrik) JOVD-erelid en voormalig 066-politicus Erwin
Nypels.

Karaoke-Mark in actie op het lustrumcongres van 1994·

Hoofdbestuur JOVD, maart 1997-juni 1997.

Het hoofdbestuur in actie tijdens het junicongres van 1997.

Bijzondere Algemene Vergadering met Mark Rutte als technisch
voorzitter, 21september1997· Rech ts zit landelijk voorzitter Ciska
Scheidel.

Presentatie Paars Pamflet, 25mei1998. JOVD-voorzitter Ciska Scheidel
wordt geinterviewd. In het midden JS-voorzitter Omar Ramadan
(met bril) en JD-voorzitter Boris van der Ham.
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mogelijk gemaakt. 39 Bij de Jonge Socialisten en de jongerenorganisaties van CPN, PPR en PSP was er geen ruimte voor discussie. Je was
of tegen kruisraketten of je was fout. Geen nuance. Bij de rovn was
er wel ruimte voor andere meningen: internationaal secretaris Jules
Maaten was tegen plaatsing en werd daarom uitgebreid geinterviewd door Hervormd Nederland.40 Bovendien gingen de liberale
jongeren het gesprek met de 'vijand' niet uit de weg. In juli 1985 bezochten Maaten en enkele rovn'ers namens de internationale liberale jeugdorganisatie IFRLY het W ereldjeugdfestival in Moskau. Remarque verdedigde deze reis op het congres van 22 juni: 'J uist door
met mensen van dit soort landen in contact te treden, is de JOVD in
de gelegenheid daar waar te nemen en daarop kritiek te uiten, indien de basisbeginselen van vrijheid en democratie hevig geschonden worden.' 4 1 De JOVD was de enige politieke jongerenorganisatie
in Nederland die banden had met de jongerenorganisatie van de
communistische partij van de Sovjet-Unie. De ideologische verschillen waren ook voor de communistische jongeren niet zo zwaarwegend dat ze goede contacten met de 'vijand' in de weg stonden. In
de zomer van 1989 was voorzitter Mark Rutte in Moskau toen het
tweede kabinet-Lubbers viel over het reiskostenforfait.42
Net als veel andere politieke jongerenorganisaties ging de JOVD
begin jaren tachtig de strijd aan met het racisme. In 1982 was de
Centrumpartij van Hans Janmaat in de Tweede Kamer gekomen,
die vond dat Nederland 'overvol' was. Voor veel Nederlanders,
vooral de progressief denkenden, was dit een schok. Andere culturen, rassen en religies werden als een verrijking van de samenleving
beschouwd. Wie daar tegen was was fout, heel erg fout. Janmaat
werd de paria van het parlement, geminacht en genegeerd. 43 De
moord op Kerwin Duinmeijer, een 15-jarige Antilliaanse jongen die
op 20 augustus 1983 werd doodgestoken door een blanke jongen van
16, was de tweede grate schok. De politiek en de media riepen
moord en brand en vonden dat het racisme nu echt aangepakt
moest warden. Er werden demonstraties gehouden en voorlichtingscampagnes onder jongeren georganiseerd. Ook de JOVD kwam
met een grootscheepse campagne, waar zo veel mogelijk rovn'ers
bij betrokken moesten warden. Volgens het jaarverslag van 1984
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ontplooide 90 procent van de afdelingen activiteiten op het gebied
van racismebestrijding. Op 31maart1984 organiseerde de JOVD bovendien een groots opgezette themadag tegen racisme, die gepresenteerd werd door de bekende journalist Max van Weezel. 44
Helaas voor de JOVD en andere fatsoenlijke actievoerders was de
campagne tegen racisme voor radicale activisten een excuus om hun
eigen extreemlinkse agendapunten door te drammen. Het JOVD hoofdbestuur participeerde een tijdje in een breedAmsterdams antiracismeoverleg, 'georganiseerd door onze communistische broeders
en zusters'. Het trok zich echter uit dit overleg terug toen de zelfbenoemde antiracisten het kabinetsbeleid aanwezen als de primaire
oorzaak van de opkomst van de Centrumpartij.45 Voor extreemlinkse activisten was kapitalisme en racisme een pot nat, voor de JOVD
niet.
Het risico dat de JOVD met racisme in verband werd gebracht was
in de jaren tachtig verre van denkbeeldig. Toen Johan Smit van de
JOVD Winschoten waarschuwde dat het Oud-Strijders Legioen probeerde JOVD-afdelingen in het noorden des lands voor zijn karretje
te spannen doken de media hier direct op.46 Het conservatieve osL
- dat fel anticommunistisch was, begrip had voor de apartheid in
Zuid-Afrika en kritiek leverde op de multiculturele samenleving had onder de progressieve goegemeente de naam racistisch te zijn.
Het rovn-hoofdbestuur hield het osL daarom op grote afstand. Leden deden dat echter niet altijd. De Waarheid, het partijblad van de
CPN, schreef in 1985 over een osL-bijeenkomst over de Tweede Wereldoorlog waar een JOVD -afgevaardigde van in de twintig was gespot.47 De CPN liep in de jaren tachtig niet meer aan de leiband van
Moskou en was dankzij Elsbeth Etty en Ina Brouwer inmiddels feministisch geworden, maar aan ketterjacht deed men nog steeds. In
Leeuwarden dreigde er ten slotte een rel te ontstaan toen de JOVD afdeling van plan was om Joop Glimmerveen van de racistische Nederlandse Volks-Unie uit te nodigen voor een spreekbeurt. Vanwege de ophef werd de bijeenkomst uiteindelijk afgelast. 48
Een enthousiaste pleitbezorger van de JOVD -campagne tegen racisme was Eddy Habben Jansen, die in het JOVD-gedenkboek De
Jonge Liberalen uit 1994 ook veel woorden aan het racistische gevaar
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heeft gewijd. Zijn eigen rol blijft daarbij begrijpelijkerwijs buiten
beschouwing. In 1990 stelde Habben Jansen een boycot van Hans
Janmaat en racistische partijen voor, omdat deze hun mening zouden baseren op leugens en sentimenten, niet op argumenten. De leden van de JOVD-projectgroep Minderheden voelden echter wel wat
voor een gesprek en verweten Habben Jansen zelf een racist te zijn,
omdat hij geen behoefte had aan een discussie met andersdenkenden. Dit schoot Habben Jansen in het verkeerde keelgat: 'Excusez le
mot, maar ik heb zelden zo'n zooitje politieke onbenullen bij elkaar
gezien.' 49 Hoewel de JOVD naar buiten toe fel antiracistisch was, waren de meningen binnen de JOVD over de multiculturele samenleving verdeeld. De discussie hierover zou in de jaren negentig en
daarna opnieuw oplaaien.
Op ethisch gebied bleef de JOVD principieel liberaal. De liberale
jongeren maakten zich hard voor de legalisatie van euthanasie. Ze
hadden daarom felle kritiek op Nijpels, die zich in 1986 had laten
mangelen door het CDA, waardoor de euthanasie voorlopig nog officieel verboden bleef. 50 De behoefte aan een kabinet zonder CDA
was bij de JOVD en het Des Indes-beraad onverminderd sterk, maar
de ongelovigen geloofden niet dat het hier ooit nog een keer van zou
komen. Dat zou echt een wonder zijn.5'
Ten slotte maakte de JOVD zich sterk voor de vrijheid van meningsuiting. In de jaren zestig verdedigde de JOVD de volgens christenen
blasfemische uitzending 'Beeldreligie' van de VARA en Hans Gruij ters, in de jaren tachtig sprongen de liberale jongeren in de bres voor
de omstreden schrijver Hugo Brandt Corstius die in 1985 door toedoen van het kabinet de P.C. Hooftprijs was geweigerd. Wederom
had de vvD zich door het CDA laten mangelen. En wederom vond de
JOVD dat de VVD haar liberale principes te grabbel had gegooid.52 Een
JOVD-afdeling was het echter wel met de VVD eens en liet een persverklaring uitgaan. Dit was uiteraard 't Gooi. De afdeling vond dat een
schrijver die een minister had vergeleken met een nazimisdadiger en
een joodse journaliste een neo-antisemiet had genoemd geen recht
had op de P.C. Hooftprijs. Volgens 't Gooi had het kabinet een eigen
verantwoordelijkheid en hoefde het voordrachten van de jury niet
op te volgen. De JOVD -afdeling 't Gooi vond dat staatsprijzen voor
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kunst en cultuur sowieso moesten worden afgeschaft, mede om dit
soort dilemma's in de toekomst te voorkomen.53
VICTIM OF PUBLICITY

De Driemasterwas in de jaren zestig en zeventig getransformeerd in
een intellectualistisch blad dat door een steeds groter deel van de
vereniging niet meer werd gelezen. Met name de jongere leden vonden de Driemaster te ingewikkeld. In november 1982 besloot het
hoofdbestuur daarom een nieuw blad op te richten, LEF (Liberte,
Egalite, Fraternite, de vrijheid, gelijkheid en broederschap van de
Franse Revolutie), dat speciaal voor het JOVD-kader bedoeld was. In
de Driemaster stond het verenigingsnieuws, LEF was voor de artikelen met intellectuele diepgang. Den Ottelander werd hoofdredacteur van het nieuwe blad. 54
Met de Driemaster ging het niet goed. In 1986 stapten vlak achter
elkaar twee hoofdredacteuren op. Er werd besloten dat de nieuwe
hoofdredacteur niet meer door het hoofdbestuur zou worden benoemd maar door de algemene ledenvergadering moest worden
aangewezen. Op deze manier zou namelijk de onafhankelijkheid van
het blad beter gewaarborgd worden. Jort Kelder wilde heel graag
hoofdredacteur worden, maar werd tegengewerkt door het hoofdbestuur. Kelder was namelijk lid van 't Gooi en had een grote mond,
voor het hoofdbestuur twee goede redenen om de kandidatuur van
Hans Deden te steunen. De verkiezing eindigde in een grote overwinning voor Deden, 324 tegen 157 stemmen, maar de nieuwe hoofdredacteur erkende de kwaliteiten van Kelder en maakte hem eindredacteur.55 In de praktijk zou niet Deden maar Kelder het blad leiden.
Onder de feitelijke leiding van Kelder veranderde de Driemaster in
een echt societyblad. Berucht waren Kelders fotoreportages, waarin
hij andere JOVD'ers op de hak nam. Op het congres van 21 en 22 november 1987 in Deventer was het voltallige hoofdbestuur onder leiding van Annette Nijs afgetreden nadat de kersverse eerste vrouwelijke JOVD-voorzitter meteen na haar aantreden het vertrouwen in de
rest van het bestuur had opgezegd vanwege meningsverschillen.
Dankzij een driekoppige commissie, bestaande uit Julius Remarque,
Herman Vermeer en Annette Nijs, keerde de helft van het bestuur
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weer terug. Kelder concludeerde humoristisch: 'Ze dronken een glas,
deden een plas en alles bleef zoals het was.' Hij noemde deze gang van
zaken 'a-net'. Achtergrond van het conflict in het hoofdbestuur waren de verstoorde persoonlijke verhoudingen. Nijs' voorganger Eric
Balemans en vier andere hoofdbestuursleden waren een half jaar eerder afgetreden toen Bernard W astiaux tot vicevoorzitter politiek was
verkozen. De welbespraakte Wastiaux was als voorman van de radicale linkervleugel in de JOVD bij een deel van de vereniging zeer omstreden. Hij en zijn medestanders moesten na de coup van Nijs het
veld ruimen. Bij een foto van Wastiaux en Annette Nijs, de laatste
gekleed in een vormeloze jurk die de modebewuste Kelder natuurlijk
afschuwelijk vond, schreef de professionele plaaggeest: 'Ofschoon
"De Groene" Nijs kwalificeerde als "een jeugdherberg-moeke" kunnen wij u verzekeren <lat zij Wastiaux in ieder geval niet heeft ingepakt - die nacht.' Wastiaux was immers homoseksueel, een 'linkse
nicht' schreefKelder elders in zijn verslag.56
Ook andere reportages zaten vol met snedige opmerkingen en
sarcastische grappen. Over Ron Batten werd verteld <lat <lit hoofdbestuurslid in de Bijlmer woonde, over een knap jong meisje uit Ermelo schreefKelder <lat ze graag samen met jongens douchte en een
ander knap meisje noemde hij een 'victim of publicity'. Over haar
stelde hij verder nog vast: 'Feiten van deze "beaux yeux": ZE rs LID .
Rest is gossip.' Uiteraard werden de twee meisjes met een lolly in de
mond ook door Kelder op de foto vereeuwigd: 'Twee dames likken
zich de politiek in.' Maar Kelder had ook zelfspot. Hij had een foto
van zichzelf gemaakt, toen al had Kelder zijn beroemde bretels om,
en hij omschreef zich als 'het ego'istische, narcistische, racistische,
pseudo-intellectuele, labiele monstertje - 't manneke Kelder.' 57
De grappen en grollen van Kelder werden door lang niet iedereen
gewaardeerd. Twee geemancipeerde JOVD-dames schreven een boze
brief waarin ze de Driemaster vergeleken met de Prive. Ze ergerden
zich aan de roddelrubriek en de vulgaire opmerkingen over vrouwen. Ook Ron Batten had kritiek:
Naar verluidt vinden sommige HB-leden <lat zij in de foto -reportage van het november-congres te hard zijn aangepakt. Inderdaad:
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'Blaas Klein' is onnodig grievend; 'vette big' en 'misselijkmakende
middenstandsmentaliteit' zijn ook erg grof - wel een mooie alliteratie, trouwens, dat laatste.58
Kelder stopte eind 1989 met de JOVD. De fotoreportages werden
daarna een stuk braver. Kelder nam afscheid met weer met een foto
van zichzelf, nu een waarop hij een JOVn -dame vol op haar mond
zoende: 'J ort Kelder wilde weten wat Annelies Meybaum die avond
gegeten had.' 59
Behalve fotoreportages maakte Kelder ook interviews. Het beroemdste en tevens beruchtste interview was dat met Jos van Rey,
waar in de inleiding van dit hoofdstuk al kort iets over is verteld. vvnKamerlid Van Rey was een backbencher uit Limburg die iets te gezellig met Kelder kletste en dingen zei die hem politiek erg in de problemen brachten. Zo vertelde hij dat Kamerleden wat hem betreft gerust
naar de hoeren konden gaan, dat hij samen met Ed Nijpels graag naar
'lekkere wijven' keek en ten slotte deed Van Rey ook een boekje open
over zijn roekeloze rijgedrag: 'En ik kom er eerlijk voor uit: ik rijd geregeld 160 km/uur.' Het Kamerlid tekende hierbij wel aan dat hij niet
had meegestemd toen het parlement stemde over het maximum van
120 km/uur. Dit vond hij hypocriet, want hij zou zich er toch niet aan
houden. 60 De kranten schreven uiteraard uitgebreid over de affaireVan Rey. De backbencher keerde na de verkiezingen niet in de Tweede Kamer terug. Voor Kelder waren de gevolgen prettiger: hij kreeg
een stage aangeboden bij het zakenblad Quote.61
Van december 1987 tot juni 1989 was Kelder als secretaris PR lid
van het hoofdbestuur. Deze functie was in 1983 ingesteld om de PR
van de JOVD professioneler te regelen. De secretaris PR zorgde voor
de persberichten en onderhield samen met de voorzitter de contacten met de media. Kelder was een beetje buitenstaander en werd in
de notulen 'gast' genoemd. Als hoofdbestuurslid zorgde Kelder uiteraard weer voor een rel, deze keer toen hij tegenover de pers het
monarchiestandpunt van de JOVD moest uitleggen. De vvn was in
1988 met het rapport 'Liberaal Bestek' gekomen. Kelder had de
drukproef van dit rapport gezien en wilde namens de JOVD een tegenrapport schrijven. Dit heette 'Liberaal in kort bestek'. Om te
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treiteren deelde de JOVD tijdens de presentatie van het vvo -rapport
in Nieuwspoort haar eigen rapport uit.62 Het was echter Kelders
toelichting op dit rapport aan de pers die de vvo in de problemen
bracht. Kelder legde uit dat de JOVD de monarchie 'vooralsnog aanvaardbaar' achtte, omdat 'de koningin voor het Nederlandse volk
een symbolische en bindende functie heeft. Die moeten we behouden zolang de mensen dat willen.' Maar 'zodra die functie ook
overbodig wordt, kan de monarchie wat ons betreft onmiddellijk
warden afgeschaft.' Een rel was geboren. Het Christen Demo era tisch Jongeren Appel vond bij monde van zijn voorzitter Ad Koppejan, het latere Tweede Kamerlid, dat de JOVD 'goedkoop publiciteit maakte'.63 De Telegraaf, de ochtendkrant voor vorstenhuis en
vaderland, was in alle staten en kwam met de krantenkop 'vvojongeren will en af van de monarchie'.64 Hoewel er in deze kop twee
aperte fouten stonden - rovo'ers waren geen vvo -jongeren en ze
zeiden dat ze de monarchie 'vooralsnog aanvaardbaar' vonden regende het bij de vvo telefoontjes van boze partijleden die in reactie op het artikel in De Telegraafhun lidmaatschap wilden opzeggen. De vvo kon Kelder inmiddels wel achter het behang plakken.
Ons labiele monstertje stemde in de jaren tachtig clan ook o'66,
hoewel hij nooit lid van deze partij of een andere partij zou worden.
Liberalisme betekende en betekent voor Kelder voor alles onafhankelijkheid.65
EEN PIANIST IN DE POLITIEK

De in Den Haag geboren en getogen Mark Rutte groeide op in een
nominaal protestants gezin, een beetje religieus maar absoluut niet
streng. Hij was een nakomertje uit een gezin van zes kinderen en
had relatiefveel vrijheid. Rutte kon goed pianospelen en ambieerde
een carriere als concertpianist. Omdat hij als pianospeler een talent
maar geen toptalent was, besloot Rutte uiteindelijk om geschiedenis
te gaan studeren in Leiden. Dit deed hij ook omdat de politiek hem
enorm boeide. Alleen voor de politiek is clan ook de titel van het journalistieke boek dat in 2010 over hem verscheen, vlak nadat Rutte
minister-president was geworden. 66
Begin jaren tachtig, toen hij 16 was, werd Mark Rutte lid van de
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JOVD. Hij vond vvo-leider Hans Wiegel goed en zijn opvolger Ed
Nijpels ook. Zijn keuze voor de JOVD was geen bewuste keuze voor
het liberalisme als ideologie: 'Pas nadat ik lid werd van de JOVD werd
ik het inhoudelijk ook met het liberalisme eens. Als 16-jarige was ik
mij daar aanvankelijk nog niet zo van bewust. Ik wilde eerst bij een
leuke politieke jongerenorganisatie.' Rutte werd ook vrij snel vvD lid, hij denkt dat dat rond 1983 was. Mark Rutte was eerst penningmeester en toen secretaris van de JOVD-afdeling in Den Haag, toen
werd hij lid van het regiobestuur District West, eerst als secretaris,
toen als vicevoorzitter organisatie en toen als voorzitter. Dat laatste
bleefhij tot 1987. 67
In de JOVD-lustrumbundel 35 jong & liberaal uit 1984 staat het jonge Haagse bestuurslid samen met vier andere bestuursleden - Paul
Jahn, Arnoud Wiegel, Brenda Wiegel en Maarten Vriens - op de fo to. Deze foto was gemaakt op 15 december 1983, de dag dat het nieuwe afdelingsbestuur aantrad.68
De eerste keer dat we Mark Rutte in het JOVD -archief tegenko men is in 1984. In de bladen van het Sijthoffpersconcern, dat waren onder andere de Haagsche Courant en Het Binnenhof, was een
polemiek ontstaan tussen de JOVD en de pas opgerichte Jonge Democraten. JOVD -lid Freek Dekker had in een ingezonden briefbeweerd dat de media een duidelijk verschil moesten maken tussen
de JOVD (de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie) en de
vvo-jongeren (die van de VVD afhankelijk wilden zijn). 69 Paul
Hulst, de eerste landelijk voorzitter van de Jonge Democraten, beschouwde dit opiniestukje als een uitgelezen kans om het bestaansrecht van zijn nieuwe club te promoten. Dat deed hij echter
vooral door zich af te zetten tegen de JOVD. De onafhankelijkheid
van de JOVD was volgens Hulst maar schijn, want ze was afhanke lijk van de vvD vanwege de subsidie. De vvD zou de JOVD bovendien dwingen tot een fusie met de vvo-jongeren. Als de JOVD echt
onafhankelijk wilde zijn moest ze geen subsidie accepteren, vond
Hulst, maar clan zouden 'elitaire congressen in (onder meer) het
Hilton in Rotterdam' tot het verleden behoren.70 Het stukje droop
dus van rancune. Mark Rutte raapte de handschoen op die Hulst
naar de JOVD had toegeworpen. Volgens Rutte zoog de JD -voorzit104
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ter maar wat uit zijn duim. De JOVD was onafhankelijk en zou niet
met de vvo -jongeren fuseren, behalve als er water bij de wijn zou
worden gedaan. Rutte vond het bestaan van de vvo-jongeren onwenselijk, omdat er eigenlijk maar een liberale jongerenorganisatie hoorde te zijn.7 Impliciet leverde Rutte dus ook kritiek op het
bestaansrecht van de pas opgerichte Jonge Democraten, hoewel
hij dat niet met zo veel woorden zei. De polemiek ontsnapte niet
aan de aandacht van het JOVD -hoofdbestuur. De secretaris politieke campagnes en public relations adviseerde echter niet verder op
de beschuldigingen van Hulst in te gaan. Wel nam het hoofdbestuur contact op met 0'66-vriend Erwin Nypels, die de Jonge Democraten een beetje tot bedaren moest brengen. 72
De polemiek met de JD -voorzitter zorgde er mede voor dat Rutte
opviel bij het hoofdbestuur. Rutte werd in 1985 gevraagd voor de
functie van secretaris van de vvD-JOVD -commissie. Deze commissie
was in het leven geroepen om conflicten tussen de JOVD en de vvo in
de toekomst te voorkomen en zou ook het politieke scholingswerk
moeten bevorderen. 73 Oud-rovo-voorzitter Huub Jacobse was
voorzitter van de commissie en tot haar leden behoorden onder anderen Marco Swart en vvo -voorzitter Leendert Ginjaar. Rutte leerde in deze commissie hoe conflicten moesten worden opgelost en
werd bekend bij het vvo -bestuur, twee zaken die van belang waren
voor zijn verdere carriere. Daarnaast kreeg hij inzicht in hoe politieke spelletjes soms werden gespeeld. In 1989, Rutte was inmiddels
voorzitter van de JOVD, reflecteerde hij hier kritisch op terug. In een
brief, gericht aan Ada den Ottelander, Marco Swart, Julius Remarque, Jan van Zanen, Herman Vermeer en Jules Maaten, lever de
Rutte - voor zijn doen - felle kritiek op het eventueel toekennen van
het erelidmaatschap aan Ed Nijpels en Frank de Grave. Beide oudvoorzitters hadden volgens Rutte in 1982-1983 geen vinger naar de
JOVD uitgestoken, toen het conflict over de vvo -jongeren speelde.
Swart had zich belangeloos ingezet voor de JOVD, vijanden gemaakt
en was daarom in i986 niet in de Tweede Kamer verkozen. Het zou
onrechtvaardig zijn als Nijpels en De Grave, die de JOVD in deze
moeilijke tijd hadden tegengewerkt, nu beloond zouden worden
met een erelidmaatschap.74 Als pianospeler hield Rutte van harmo1
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nie, maar heel soms, en alleen als hij het gevoel had dat het echt
moest, kon hij ook een harde toon aanslaan. Zijn briefbleef intern.
Naar buiten toe bleef Mark die superaardige, supersociale jongen,
wat hij natuurlijk bijna altijd ook was.
TUSSENBALANS

In de jaren tachtig beleefde de JOVD haar hoogtepunt. Ze had meer
leden dan elke andere politieke jongerenorganisatie en kwam bovendien met enkele nieuwe, frisse ideeen. De JOVD was ook kritisch
en durfde controversiele standpunten in te nemen. Daarin onderscheidden de jonge liberalen zich van christelijke politieke jongerenorganisaties, zoals het CDJA. Het hoogoplopende conflict met de
afdeling 't Gooi werd begin jaren tachtig opgelost en ook het conflict over de vvo-jongeren werd voor de JOVD tot een goed einde gebracht, zij het dat Marco Swart mede hierdoor zijn kansen verloor
om in i986 in de Tweede Kamer te komen. Na de voor de vvo slecht
verlopen Tweede Kamerverkiezingen van i986 liep het ledenaantal
van de JOVD wat terug, maar dankzij de fotoreportages van Jort Kelder bleef er leven in de brouwerij. Voorzitters en zelfs hele besturen
die aftraden konden hier niets aan veranderen.
In tegenstelling tot zijn latere goede vriend Jort Kelder was Mark
Rutte als beginnend JOvo'er erg serieus. Zijn doel was niet om ruzies
uit te lokken maar om ze op te lossen. Rutte viel op en zou in i988
voorzitter van de JOVD worden, de eerste voorzitter sinds tijden van
buiten het hoofdbestuur. Hij werd bovendien de eerste voorzitter
sinds Frank de Grave die weer hartstochtelijk zou pleiten voor een
coalitie zonder de christendemocraten.
De jaren negentig zouden de jaren van Paars worden, het door de
JOVD zo vurig gewenste kabinet. Toch kwamen de liberale jongeren
in deze tijd ook voor nieuwe politieke uitdagingen te staan. En er
was opnieuw gedoe in 't Gooi.
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Mikken op het midden

Voor de wereld begonnen de jaren negentig in 1989, met de val van
de Berlijnse Muur en het essay 'The End of History' van Francis Fukuyama. De Koude Oorlog was afgelopen, de tegenstelling tussen
kapitalisme en plansocialisme was voorbij, het liberalisme had gewonnen. Voor de JOVD begonnen de jaren negentig echter in 1988,
het jaar waarin Mark Rutte landelijk voorzitter werd. Rutte drukte
in de tweeenhalf jaar dat hij de leiding had stevig zijn stempel op de
inhoudelijke koers van de vereniging. Hiervoor greep hij terug op
de oude idealen van Henk Korthals en het Des Indes-beraad: meer
samenwerking tussen vvD en 066 (vanaf 1985 zonder komma geschreven) metals doel de liberale eenheid te herstellen, en een coalitie zonder christendemocraten teneinde Nederland ook op immaterieel gebied liberaler te maken. In de door Rutte ge'initieerde nota
'Mikken op het midden' werd het door het CDA gedomineerde
maatschappelijk middenveld stevig bekritiseerd. Rutte nam ten
slotte het initiatief om samen met de Jonge Democraten en de Jonge
Socialisten een paars jongerenakkoord te schrijven, dat in 1992, een
jaar na zijn aftreden, zou worden gepresenteerd.
Van een nauwere samenwerking tussen vvo en 066, laat staan een
fusie, kwam in de jaren negentig niets terecht. Met het aantreden
van het eerste paarse kabinet op 22 augustus 1994 werd echter wel
het tweede hoofddoel van de JOVD bereikt, een coalitie zonder christelijke partijen. Deze historische gebeurtenis werd in Des Indes met
champagne gevierd. De JOVD stopte hierna met dit beraad, maar besloot wel het kabinetsbeleid kritisch te volgen. De JOVD kreeg genoeg aandacht van de media, maar kwam soms in conflict met de
Tweede Kamerfractie van de vvo.
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Uiteraard hielden ook interne perikelen de JOVD bezig. In 1996, tij dens het voorzitterschap van Ciska Scheidel, werd besloten de afdeling 't Gooi op te heffen. Deze rechtse afdeling had naar de mening
van het hoofdbestuur en de algemene vergadering de grenzen van
het toelaatbare overschreden en daardoor de vereniging schade toegebracht. Daarnaast lagen sommige hoofdbestuursleden oak met elkaar en met de vereniging overhoop, wat tot de nodige conflicten
leidde.
De jaren negentig eindigden voor de JOVD ook echt op 1 januari
2000. Op deze dagwerd de JOVD namelijk officieel de jongerenorganisatie van de vvo.
MISTER TEFAL

Op 19 november 1988 werd Rutte tot voorzitter van de JOVD gekozen. Hij was de eerste voorzitter sinds jaren die niet uit het hoofdbestuur afkomstig was. Vanwege de tegenstellingen tussen de verschillende hoofdbestuursleden uit het bestuur van Annette Nijs had men
de behoefte aan een onbeschreven blad. Rutte was de juiste man op
de juiste plek. Hij had de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan in
de Haagse JOVD, waarover verteld is in hoofdstuk 4. Rutte was een
vredestichter. Waar Nijs conflicten liet escaleren haalde Rutte, zoals
Jort Kelder <lat ooit zo treffend opmerkte, 'de pinnen uit alle handgranaten'. Rutte kwam telkens ongehavend uit de strijd, wat hem bij
de JOVD de bijnaam 'Mister Tefal' opleverde.
Rutte bezocht samen met andere JOVD-bestuurders de afdelingen
in het land om de officiele JOVD -lijn uit te leggen. Het was een werkwijze die hij later als staatssecretaris, kandidaat-partijleider, lijsttrekker en minister-president telkens opnieuw met succes zou hanteren. Ook nodigde hij chagrijnige afdelingsbestuurders uit in Den
Haag om met hem 'een cappuccinootje te drinken'. Deze gesprekken zijn uiteraard niet genotuleerd, maar Kelder heeft wel een idee
van wat er besproken is: 'Mark liet ze denk ik een beetje blazen en
doen en dan was het over. Op een jongen als Mark kun je natuurlijk
niet boos worden.'
In 1991 wist Rutte op behendige wijze het aftreden van secretaris
Leo Custers af te handelen. Custers en Rutte hadden een conflict ge1
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kregen over de vraag wie Custers straks zou moeten opvolgen als secretaris. Custers had een opvolger in zijn hoofd, maar Rutte dacht
aan een andere kandidaat. Custers trok aan het kortste eind en
stuurde daarna een boze brief aan alle JOVD-leden waarin hij de vuile was buiten hing. De vereniging eiste <lat er een bijzondere algemene vergadering moest komen waarin de ontstane bestuurscrisis
zou moeten worden opgelost. Rutte liet in deze crisis zien <lat hij een
goede manager was. Hij zorgde ervoor <lat de buitengewone algemene vergadering zo laat mogelijk werd gehouden, zodat hij voldoende tijd had om het land in te gaan, etentjes met districtsvoorzitters en afdelingsvoorzitters te plannen om zo de spanning eruit te
masseren. De sfeer werd een beetje 'mellow', de angel was uit de discussie gehaald en Rutte en zijn hoofdbestuur overleefden met gemak de buitengewone algemene vergadering van 2 maart. 2
Ruttes stijl van besturen werd zeer gewaardeerd. Zijn collegabestuursleden waren eigenlijk maar over een ding ontevreden, de
vervelende gewoonte van Rutte om zijn inbreng handgeschreven in
plaats van getypt aan te leveren:
In het kader van het anti-Rutte beleid zijn wij wederom vergeten te

beslissen om Rutte te verplichten zijn inbreng voortaan getypt in te
leveren. Hij heeft reeds tweemaal een handgeschreven inbreng
rond laten gaan; waarbij hij, onder verwijzing naar het feit <lat het
besluit nog niet formed is genomen, nu weigert een rondje te geven. Erg flauw. Dus zijn wij <lat ook.
Beslispunt: met terugwerkende kracht tot de voorgaande HB vergadering wordt het Rutte verboden handgeschreven inbrengen
rond te sturen. Sanctie: de gratis consumptie voor elke HB-er. 3
Rutte kon echter meer clan alleen managen. Koen Petersen, die van
juni 1990 tot juni 1991 met Rutte in het hoofdbestuur zat, typeert
zijn goede vriend als volgt:
Rutte heeft een enorme positieve energie als je hem ziet. Hij heeft
<lat niet alleen op het podium, maar zo is hij. Hij is authentiek. Dat
is hij als minister-president, maar <lat was hij ook als JOVD-voorzit109
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ter. Rutte is altijd gericht op een oplossing. Als het niet linksom
kan, dan moet het maar rechtsom. Hij is een pragmatische liberaal,
zonder ideologische scherpte. In zijn JOvo-tijd was Rutte nogal
'links' omdat hij een 'linkse' erfenis had te beheren, die van de
JOVO. De standpunten die hij in de media onder de aandacht bracht
waren Jovo-standpunten.4
Rutte was zeer goed in staat om zich een onderwerp snel eigen te
maken. Eddy Habben Jansen herinnert zich nog goed dat Rutte gevraagd werd een toespraak te houden over het landbouwbeleid, een
onderwerp waarover de landelijk voorzitter weinig wist. Hij liet zich
echter bijpraten door hoofdbestuurslid Jan Kees Martijn en hield
vervolgens een gloedvol betoog, waarvan het publiek ongetwijfeld
dacht dat hij het zo uit zijn mouw schudde.5
OORLOGSVERKLARING AAN DE CDA- SAMENLEVING

Toen hij voorzitter was geworden wilde Rutte de JOVD weer goed
op de kaart zetten. In zijn eerste speech, in november 1988, gafhij al
een beetje de richting aan waar de JOVD volgens hem naartoe moest
gaan: 'Het is onaanvaardbaar voor liberalen om veroordeeld te
worden tot de derde positie in politiek stromenland.' 6 Politiek
stromenland bestond uit de ideologische driehoek van de christendemocratie, de sociaaldemocratie en het liberalisme.7 Regeringspartij CDA was met 54 zetels oppermachtig, de PvdA had 52 zetels en
zat in de oppositie. De vvo zat wel in de regering maar was met
27 Kamerzetels de junior partner, 066 was met 9 zetels een kleine
oppositiepartij. Rutte wilde dat de liberalen weer sterk zouden
worden en haalde de idealen van Korthals en Des Indes weer van
stal: de vvo zou meer met 066 moeten samenwerken en met 066
en PvdA regeren. Nadat op 3 mei 1989 het tweede kabinet-Lubbers
was gevallen over het reiskostenforfait hoopte Rutte dat zo'n kabinet dichterbij was gekomen, maar niets was minder waar. vvoleider Joris Voorhoeve polariseerde tijdens de verkiezingscampagne tegen de PvdA, een ramkoers die volgens Rutte hopeloos achterhaald was:
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Socialisme tegenover liberalisme, <lat is de antithese die vvDaanvoerder Voorhoeve bezig is nieuw leven in te blazen. Terwijl
christen-democraten druk bezig zijn de macht van hun maatschappelijk middenveld verder te versterken; terwijl confessioneel
Nederland dus bezig is de controlerende taken van het parlement
verder uit te hollen door het verregaand overhevelen van bevoegdheden van onze volksvertegenwoordiging naar ondemocratische
instanties, waar zij de macht hebben; terwijl het CDA dus bezig is de
verantwoordelijke samenleving, bestaande uit de heilige drie-eenheid Lubbers - paus - pannetje soep - tot stand te brengen; terwijl
<lat allemaal gebeurt komt de vvD met een concept uit de jaren '70.
Met een concept van gisteren. Van gisteren, omdat de tegenstelling liberalen-socialisten anno 1989 niet meer bestaat, niet meer
wenselijk is en niet ineens opnieuw afgeroepen kan worden. 8
Rutte stond in zijn kritiek niet alleen. Het progressieve weekblad De
Groene Amsterdammer hoopte ook op een kabinet zonder christenen en vroeg zich hoopvol af: 'Wordt 1989 het oogstjaarvan de antichrist?'9 Helaas voor de liberalen en de progressieve christenhaters
zou het nog vijf jaar duren. De vvn zakte van 27 naar 22 zetels en
kwam in de oppositie terecht. Het CDA ging met de PvdA in zee, het
vechtkabinet-Lubbers m dat verantwoordelijk zou zijn voor de dramatische verkiezingsnederlaag van het CDA in 1994· Eind 1989 kon
men die toekomstige nederlaag echter nog niet voorzien en meende
men dat het CDA, dat weer 54 zetels had behaald, nog voor lange tijd
oppermachtig zou zijn. Maar terwijl het vvn-congres in 1990 hevig
ruziede en teleurgesteld terugkeek op water in de jaren tachtig allemaal was misgegaan, eerst met Nijpels en toen met Voorhoeve,
bleef de JOVD onder Rutte positief en richtte de vereniging haar blik
op de toekomst. Rutte kwam met een nieuw plan, 'Mikken op het
midden', een nota die op 6 december 1989, amper een maand na de
val van de Berlijnse Muur dus, werd aangeboden aan vvn-vicefractievoorzitter Loek Hermans.
Rutte beschouwt deze 'oorlogsverklaring aan de CDA-samenleving' als het belangrijkste thema uit zijn bestuurstijd.11 Volgens de
no ta vormden organisaties uit het maatschappelijk middenveld, zo10

111

HOOFDSTU K 5 • M IKKEN OP HET MIDDEN

als scholen, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties enzovoort, een
ondemocratische en ondoorzichtige tussenlaag tussen burger en
bestuur:
Het CDA kent dat maatschappelijk middenveld een centrale rol in
het publieke domein toe. Officieel om burger en bestuur dichter
bij elkaar te brengen. Maar de wetenschap dat het middenveld
hoofdzakelijk bestaat uit door cooptatie samengestelde, en dus effectief ontoegankelijk gemaakte, stichtingsbesturen, geeft het CDAconcept een aanmerkelijk minder altrui:stisch karakter. Het CDA
pleegt een coup naar de macht, tot heil en zegen van gans de christen-democratie.12
Om het corporatisme te bestrijden en de macht van het CDA te breken pleitte de JOVD voor meer inspraak van de burgers. Zo moesten
ouders die hun kinderen naar het bijzonder onderwijs stuurden
meer invloed krijgen op de identiteit van de school. De JOVD vond
dat om de vijf jaar de grondslag opnieuw via verkiezingen moest
worden vastgesteld en dat de overheid geen subsidies meer mocht
verlenen aan organisaties waar de inspraak slecht geregeld was.
De aanval op de CDA-staat was ook een kritiek op het functioneren
van de democratie in Nederland. Rutte vond de politiek veel te regentesk. Het CDA was volgens hem niet alleen een partij maar ook en
vooral een baantjesmachine. Topambtenaren bleken vaak CDA'ers
te zijn. Het christendemocratische bolwerk zou een ijsberg zijn die
overal onder de oppervlakte wist te opereren. De mensen voelden
zich volgens Rutte door de kracht van deze ongebreidelde macht
niet meer bij het bestuur betrokken en daarom vond de politiek
plaats in rokerige achterzaaltjes waaruit ze juist moest verdwijnen.'3
Rutt es kritiek op het politieke best el leefde breder. Historicus
J.W. Oerlemans hekelde in zijn geruchtmakende artikel 'Eenpartijstaat Nederland' uit 1990 de nieuwe 'carriere-oligarchie' en publicist Pim Fortuyn schreef in 1992 het pamflet Aan het Volk van Nederland, waarin hij zei de macht aan de burgers te willen teruggeven.
Net als Oerlemans en Fortuyn wilde Rutte dat Nederland democratischer werd. Het verschil was dat Rutte het probleem louter lokali112
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seerde bij het CDA, terwijl Oerlemans en Fortuyn het gebrek aan democratie de hele politiek aanrekenden. De kritiek van Oerlemans
werd door de jonge liberalen herkend en gewaardeerd. Ze nodigden
hem uit voor plaatselijke bijeenkomsten en daarna ook voor het
congres. 14 Fortuyn zou pas eind 2001 een JOVD-congres bezoeken,
maar daarover in hoofdstuk 6 meer.
)ONGE DEMOCRATEN EN PAARS JONGERENAKKOORD

De nota 'Mikken op het midden' was niet alleen een aanval op het
CDA maar ook een voorstel tot nauwere samenwerking tussen vvD
en 066, in de opmaat naar een coalitie van vvD, D66 en PvdA. De
JOVD pleitte bovendien voor een fusie tussen vvD en D66, maar <lit
was iets voor de langere termijn. Aan zijn medehoofdbestuursleden
stelde Rutte een Krasnapolky-beraad15tussen vvD en 066 voor, <lit
natuurlijk naar analogie van het Des Indes-beraad, hoewel van <lit
idee niets terechtkwam. De Tweede Kamerfracties van vvD en 066
lieten namelijk al meteen blijken niets te zien in een liberale fusie .
De vvo vond 066 te progressief, 066 vond de vvo te conservatief.
Rutte gaf niet op en zocht toenadering tot de Jonge Democraten.
In JOVD-verband maakte Rutte het grapje <lat de JD de eerste en de
laatste letter mocht geven aan de naam van de nieuwe politieke jongerenorganisatie, en de JOVD de middelste twee letters. 16 De door
Rutte gewenste fusie was erg optimistisch gedacht, omdat de Jonge
Democraten de JOVD nog steeds beschouwden als hun grote concurrent en de nota daarom hadden afgedaan als 'een goedkope publiciteitsstunt'.17 Rutte ging echter niet bij de pakken neerzitten en
schreef vol goede moed een artikel in het JD-verenigingsblad Demo,
waarin hij opriep <lat beide organisaties samen moesten optrekken.18JD-voorzitter Roel van der Poort reageerde daarop negatief en
liet blijken JOvo' ers vooral heel <lorn te vinden:
Maar ik vind Mark Rutte een heel syrnpathiek iemand, heel intelligent. Ik word elke keer zeer opmerkelijk getroffen hoe hij afwijkt
van de JOVD. Hij hoort er eigenlijk niet thuis, zou ik haast zeggen. Ik
waardeer hem als persoon, om zijn intelligentie en zijn inzicht in
processen. Ik denk ook daarom dat hij niet thuishoort bij de JOVD.' 9
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N6g gafMark Rutte demoed niet op. Hij nodigde zichzelf uit op een
JD-congres waar hij zijn fusievoorstellen mocht toelichten. Dit liep
uit op een ramp. Rutte herinnert zich deze gebeurtenis nog als de
<lag van gisteren:
De Jonge Democraten logeerden in een jeugdherberg. Er stond
maar een auto geparkeerd, de rest was principieel met het openbaar
vervoer gekomen. De schellen vielen mij tijdens dit congres van de
ogen. De sfeer bij de JD was totaal anders. Ook zaten de Jonge Democraten niet bepaald op een fusie te wachten. Het compromis dat
ik in deze twee dagen wist te bereiken, nauwere samenwerking tussen beide jongerenorganisaties, viel in duigen toen Jort Kelder en
zijn vriendin Marjolijn van Leeuwen mij kwamen ophalen in hun
veel te grote auto en Jort nadat hij uitstapte meteen zo'n vijfJonge
Democraten wist te beledigen. Ik wist toen, de JOVD en JD zullen
nooit met elkaar samengaan, de mentaliteitsverschillen zijn veel te
groot. 20
Uiteraard herinnert Jo rt Kelder zich <lit verhaal ook nog heel goed:
De JOVD overnachtte altijd in <lure hotels, lekker luxe, de Jonge Democraten kozen voor armetierige onderkomens. Het was echt iets
heel erg treurigs. De gebouwen waar de Jongen Democraten hun
congres hielden deden mij denken aan de barakken van Westerbork. We reden naar Elst in de Saab van mijn vader. Omdat er voor
de jeugdherberg een grindpad lag hoorde iedereen de auto slippen
toen we arriveerden. Ik stapte uit, keek Mark aan en zag in zijn blik
dat hij de hoop om met de Jonge Democraten te gaan fuseren had
opgegeven. Marjolijn maakte het ten slotte nog allemaal erger,
door als stereotype verwend Goois meisje met een Gooise r en een
rijke vader hard op te roepen hoe eeenig ze alles vond. Mark zei later
tegen mij: 'In een moment wist ik, dat alle pogingen om de Jonge
Democraten erbij te betrekken waren mislukt."'
Hoewel ze niets zagen in een fusie met de JOVD voelden de Jonge
Democraten wel voor het JOVD-voorstel om samen een paars jonge114
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renakkoord te schrijven. Het waren de Jonge Socialisten die in 1989
de boot afhielden. Volgens JS -voorzitter Marcel Hoogland hadden
politieke jongerenorganisaties andere standpunten dan hun moederpartijen. Als de JOVD, JD en JS samen een regeerakkoord zouden
schrijven betekende <lat nog niet <lat vvo, 066 en PvdA er ook samen zouden uitkomen. 22 De Jonge Socialisten waren dus voorzichtig. Hooglands opvolger Mark de Koning liet die bedenkingen echter varen en deed mee. 23
Het 'paarse regeerakkoord' werd op 24 maart 1992 in perscentrum
Nieuwspoort gepresenteerd tijdens het voorzitterschap van Cor
Schagen. 24 De naam 'paars' was nieuw. Vo or 1992 had men het altijd
over 'rood-blauw' of 'blauw-rood' gehad. Het pleidooi voor het
commercieel draagmoederschap, de legalisering van softdrugs, afschaffing van de winkelsluitingswet en de nadruk op individualisme
waren typische Jovo-elementen; het sociale kwam voor rekening
van de Jonge Socialisten; de Jonge Democraten ten slotte waren verantwoordelijk voor de symboolpolitiek: de afschaffing van de Nederlandse ambassade in Vaticaanstad en het vervangen van het
randschrift 'God met ons' op de gulden door 'vrijheid, gelijkheid en
broederschap'. 25 Het christelijke Reformatorisch Dagblad was geschokt en hekelde de voorstellen van 'deze anti-christelijke jongeren'.26 De meeste andere kranten waren echter positief. De paarse
droom kwam hierdoor weer een stapje dichterbij: het grote publiek
ging nu ook hardop nadenken over deze coalitiemogelijkheid.
Op 22 juni 1991, een jaar voor de presentatie van zijn troetelkindje,
had Rutte afscheid genomen als voorzitter. De scheidend voorzitter
werd tijdens zijn afscheidscongres letterlijk op handen gedragen,
herinnert Ciska Scheidel zich nog heel goed. 27 Hoewel zijn medehoofdbestuurders liefkozend spraken over Rutte-1 kon niemand
weten <lat Rutte een kleine twintig jaar later minister-president zou
worden. 28 Heel aardig is een commentaar <lat in 1990 in het Nieuwsblad van het Noorden stond:
Met Mark Rutte wordt het niets. Hij kan een verdere carriere in de
vvo wel vergeten. Die partij immers dumpt moeiteloos iedereen
die er een van de partijlijn afwijkende mening op na durft te hou115
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den. Maar wat erger is: de jonge voorzitter haat voetbal. Trots vertelt hij dat ook nog. 9
2

Maar ook onze voetbalhater had aanvankelijk andere carriereplannen. In het voorjaar van 1989, am per een jaar voorzitter, vertrouwde
Mark Rutte het Friesch Dagblad toe:
Het klinkt gek, maar het lijkt mij prachtig om burgemeester te worden. Met zo'n grote ambtsketting om je nek enveloppen met inhoud uitdelen aan 100-jarigen, schitterend. 30
PRATEN OVER PAARS

De paarse droom werd steeds meer realiteit. In 1993 werd het vrijblijvende Des Indes-beraad naar een hoger plan getild als gevolg van
de gunstige omstandigheden. Coalitiepartijen CDA en PvdA ruzieden met elkaar en de PvdA begon nu ook, hoewel voorzichtig, iets
voor Paars te voelen. Aanvankelijk werd het Des Indes-beraad alleen bezocht door backbenchers, maar begin jaren negentig gingen
politici van postuur zich ook met de paarse zaak bemoeien. De vicefractievoorzitters van vvo en PvdA, Hans Dijkstal en Frans Leijnse,
wilden het gesprek over paars intensiveren. Ze kregen groen licht
van de fractievoorzitters van hun partijen, Frits Bolkestein en Thijs
Woltgens. Omdat het nu menens werd werden de gesprekken niet
meer in Des Indes gevoerd, maar bij Dijkstal thuis in Wassenaar.
Een belangrijke rol in dit proces speelde oud-Jovo'er Frank de
Grave, die was betrokken bij het opstellen van het vvo-verkiezingsprogramma van 1994. Hij maakte daarin bewust een opening naar
de PvdA en Paars: de vvo zou niet verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking en wilde langdurige werkloosheid aanpakken.
De Grave stelde bovendien zijn woning beschikbaar voor de eerste
ontmoeting tussen PvdA-leider Wim Kok en Frits Bolkestein. Hoewel de partijleiders aan elkaar moesten wennen groeide er een vertrouwensband.31
De informele gesprekken in 1993, die voortvloeiden uit het Des
Indes-beraad, werden tijdens de formatie van 1994 voortgezet. Het
Des Indes-beraad zorgde voor een eerste fundament, dat funda116
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ment werd in 1993 serieus en stevig uitgebreid, waarop de formatie
van 1994 kon bouwen. Informateur Kok wilde geen coalitie met het
CDA, <lat op 3 mei nog maar 34 zetels had overgehouden, omdat de
christendemocraten flink met zichzelf overhoop lagen. Paars was
ook voor hem de enige serieuze optie.32 066-leider Hans van Mierlo,
die per se een coalitie zonder CDA wilde, stelde zich compromisvol
op. Niettemin was de formatie - vooral vanwege de scherpe onderhandelingen van Bolkestein - een heidens karwei. Maar Kok wist de
verschillen te overbruggen en op 22 augustus was het zover: het
oogstjaar van de antichrist was eindelijk aangebroken. In Des Indes
werd dit heugelijke feit door het JOVD-bestuur en de vaste bezoekers
van het beraad met champagne gevierd. 33
Voor de JOVD was de beediging van het eerste paarse kabinet een
klinkende overwinning. De totstandkoming van Paars was natuurlijk niet alleen de JOVD te danken maar ook aan het grote verlies van
het CDA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 en het feit
<lat Hans van Mierlo het CDA uitsloot als coalitiepartner, maar toch.
Na achttien jaar vergaderen en lobbyen was het JOvo-droomkabinet er eindelijk gekomen en konden er leuke dingen voor liberale
mensen worden gerealiseerd: in 2000 werd het bordeelverbod afgeschaft en een jaar later werden euthanasie en het homohuwelijk gelegaliseerd. Nederland veranderde in een liberaal gidsland. Toch
was niet iedereen blij. Terwijl iedereen feestvierde maakte hoofdbestuurslid Joris Huijsmans zich grote zorgen:
Nu de paarse droom werkelijkheid is geworden, is tevens het belangrijkste profileringspunt van de JOVD verdwenen. Het is daarom
zaak om naarstig op zoek te gaan naar een nieuwe rode draad, een
main theme, voor de toekomst. 34
Huijsmans' zorgen waren terecht. Er kwam geen nieuw thema. De
JOVD wilde vooral beschermen van wat er was bereikt. Tijdens de
twee paarse kabinetten speelde de JOVD de rol van 'het geweten van
het liberalisme' en toetste het kabinetsbeleid aan de liberale beginselen. Het Des Indes-beraad werd vervangen door de jaarlijkse Des
Indes-dag. In 1996 waren er ook een coA'er en een RPF'er aanwezig,
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die rnoedig genoeg waren om zich in het hol van de leeuw te wagen.35
Met de jongerenorganisaties van PvdA en n66 voerde de JOVD in
deze tijd een 'paars overleg'. Na twee jaar waren de Jonge Socialisten
Paars echter alweer zat. Ze hadden hun uit de jaren zeventig starnrnende ideaal van een linkse rneerderheidsregering, ook al was <lit
onbereikbaar, nog steeds niet opgegeven. In 1996 berichtten de kranten over de onderhandelingen tussen de Jonge Socialisten, de Jonge
Dernocraten en DWARS (de jongerenorganisatie van GroenLinks)
over de vorrning van een groene coalitie. Ofschoon later bleek <lat
DWARS iets te enthousiast was geweest en te vroeg een persbericht
had gepubliceerd was de JOVD zeer ontsternd, orndat de jonge liberalen bewust niet op de hoogte waren gesteld van deze plannen. De
JOVD eiste <lat de Jonge Socialisten of zouden stoppen met hun groene coalitieplannen, of uit het paarse overleg zouden stappen. De Jonge Socialisten bleven echter van twee walletjes eten. Uiteindelijk rnislukte de groene coalitie, want de verschillen tussen JD en DWARS
bleken te groot.36 In dezelfde tijd haalde de JOVD een ander oud stokpaardje van stal: de liberale eenheid. Het door Rutte voorgestelde
Krasnapolsky-beraad werd het Plein i9-beraad, genoernd naar Cafe
Plein 19 aan het Haagse Plein. De besprekingen met n66 rnislukten
ech ter weer .37
De Jonge Dernocraten en Jonge Socialisten werkten in 1998 met de
JOVD sarnen aan het parnflet 'Paars n, ja of nee?', <lat op 25 rnei in
Nieuwspoort werd gepresenteerd. Orndat de Jonge Socialisten en
de JOVD het niet eens konden worden over de econornische paragraaf ging het parnflet alleen over irnrnateriele kwesties. De jongerenorganisaties vonden <lat paars echt werk rnoest rnaken van de
irnrnateriele agenda, orndat het hornohuwelijk en de euthanasie tijdens Paars r niet waren gelegaliseerd. Overigens was geen van de
jongerenorganisaties een absolute voorstander van een nieuw paars
kabinet. Voor de Jonge Socialisten waren een progressief kabinet
(PvdA, GroenLinks, n66 en SP) en vooral ook een kabinet van PvdA,
CDA en GroenLinks serieuze opties, zo zei JS-voorzitter Omar
Ramadan. JD -voorzitter Boris van der Harn wilde alleen een nieuw
paars kabinet als <lat kabinet ook echt op alle fronten paars zou zijn,
anders rnoest n66 de oppositie in. Ciska Scheidel ten slotte was het
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meest Paarsgezind, maar ze wilde alleen Paars met D66 en PvdA.38
Toch werd ook de JOVD in de loop van de jaren negentig kritischer
over Paars. Op 23maart1996 sprak JOVD-voorzitter Arjan Toor over
de schaduwzijden van de paarse individualisering. Veel mensen
hadden behoefte aan houvast en werden onzeker nu ze hun zekerheden hadden verloren. Het liberale ideaal - the greatest happiness
for the greatest number - bleek in de praktijk moeilijk te realiseren.
Toor vreesde <lat de gevoelens van onzekerheid en ontworteling een
vruchtbare bodem zouden vormen voor xenofobie en nationalisme.39 Twee jaar later was voorzitter Robin Bremekamp nog een stuk
kritischer. Bremekamp trok van leer tegen de verloedering van de
samenleving, die het gevolg zou zijn van een te ver doorgeschoten
tolerantie en individualisering. De criminaliteit steeg en volgens
een onderzoek durfde meer clan 40 procent van de Nederlanders
's avonds niet meer naar buiten. Bremekamp noemde de verloedering 'de afkalving van de liberaal-democratische normen en waarden'. Hij vond <lat deze norm en en waarden voor iedereen moesten
gelden. Vrijheid mocht niet leiden tot vrijblijvendheid, maar vroeg
om verantwoordelijkheid. Moraliseren mocht weer. Er moest weer
respect komen voor de medemens. Ook was Bremekamp voor 'zero
tolerance', een strikt handhavingsbeleid waarbij geen enkele overtreding mocht worden getolereerd.40 Ook publicist Pim Fortuyn liet
weer van zich horen. Hij bracht over <lit thema in 1995 misschien wel
zijn meest belangrijke boek uit. In De verweesde samenleving ging
Fortuyn in op het verval van de Nederlandse normen en waarden.
Het zou nog een half decennium duren voordat Fortuyn <lit vertaalde in een politiek programma.
Hoewel de JOVD zich in de loop van de jaren negentig voorzichtig
naar rechts bewoog waren de jonge liberalen beslist geen vrienden
van vvo-leider Bolkestein. In 1995 trok de JOVD fel van leer tegen
Bolkesteins rechtse standpunten over immigratie en de multiculturele samenleving, die in die tijd nog steeds not donewaren. Toor
vond Bolkestein 'a-liberaal' en noemde hem een demagoog. De
vvo-leider zou op een slimme wijze willen appelleren aan gevoelens van ontevredenheid, die veelal aan de andere zijde van de mo rele scheidslijn leven. 41 Tijdens een interview in het televisiepro119
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gramma 2 Vandaag dreigde Toor zelfs <lat de JOVD zich voortaan
mogelijk op een partij als D66 zou gaan richten, mocht de VVD op
deze weg blijven doorgaan.42 Deze kritiek was trouwens vooral iets
van het 'progressieve' hoofdbestuur. Er waren ook JOVD'ers die de
lijn-Bolkestein onderschreven. Zo hekelde JOVD-lid Willlem van
den Burg in Inforo, het blad van de JOVD Rijnmond, het beleid van
PvdA-minister Hedy d'Ancona van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, die de discussie over de multiculturele samenleving in 'de
taboe-sfeer' wilde houden. Dat 'allochtonen' oververtegenwoordigd waren in de criminaliteitsstatistieken was een feit <lat volgens
hem benoemd mo est worden. 43
Ook de zogenoemde 'bestialiteiten-affaire' zorgde voor enige schuring met Bolkestein. In het Politiek Kernprogram 1994-1998 stond <lat
de overheid zich niet mocht bemoeien met de manier waarop individuen hun seksualiteit wensten te beleven. Als voorbeeld werd bestialiteit genoemd, een grapje van de JOVD Utrecht die door homoseksuelen werd gedomineerd. De media pikten <lit pikante voorbeeld er
natuurlijk feilloos uit. Landelijk voorzitter Koen Petersen probeerde
op de VPRo-radio bij de beroemde interviewer Ischa Meijer het JOVDstandpunt nog te nuanceren, maar het leed was reeds geschied. De
JOVD stond nu bekend als 'voorstander van bestialiteiten'.44 Bolkestein vond zulke fratsen maar niets. Ook het voorstel van de JOVD
uit 1990 om polygamie toe te staan 45 kon niet op zijn goedkeuring rekenen. Toen hij in februari 1996 werd gemterviewd door een journalist van het bladAvantGardezei hij:
Ach ja, de JOVD. Die zijn ook voor animale sex, het triohuwelijk en
afschaffing van het koningshuis. De jongens en meisjes van de JOVD
komen we zo nu en dan tegen. Dan luister je beleefd en loop je vervolgens schouderophalend door. 46
SCHOON ONDERGOED EN GESCHOREN DAMESBENEN

JOVD-afdelingen wilden graag in het nieuws komen. Soms pakte <lit
positief uit, bijvoorbeeld toen de afdeling Bergen op Zoom in 1968
en wederom in 1990 een pleidooi hield om een plein of straat te vernoemen naar Alexander Dubcek, de leider van de Praagse Lente.47
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Ook de JOVD Zwolle scoorde punten toen de afdeling in 1990 066
bekritiseerde omdat de Zwolse 066-fractie tegen subsidie voor Roze
Zaterdag had gestemd. 48 Media-aandacht kon echter ook negatief
zijn. De Drentse afdeling De Compagnie maakte een grote blunder
toen de afdeling adverteerde met een provocerend foldertje waarop
in kapitale letters het woord 'Wurgsex' stond. Op de achterkant
stond - in veel kleinere letters - dat het helaas niet over wurgseks
ging maar over politiek. In Drenthe raakte men er niet over uitgepraat. 49
Was wurgseks nog tamelijk onschuldig, JOVD -afdelingen brachten zichzelf en het hoofdbestuur in een lastiger parket als het over
discriminatie ging, in de jaren tachtig en negentig het politieke halsmisdrijf. Voor veel onrust zorgde Kennemerland toen de afdeling in
maart 1990 de opkomst van extreemrechts met positieve discriminatie in verband bracht. Antidiscriminatiebureaus waren woedend,
omdat kritiek op positieve discriminatie volgens hen ook discriminatie was.50 Een half jaar later was het weer raak, toen de afdeling een
rapport had geschreven waarin stond dat werkloze buitenlanders
het land uit moesten worden gezet en dat adoptie van kinderen uit
het buitenland verboden moest worden. Het hoofdbestuur was not
amused. Hoofdbestuurslid Eddy Habben Jansen schreef aan zijn
medebestuursleden: 'Waakzaamheid voor de rechter vleugel van
onze vereniging is geboden. Het probleem is acuut en ik word er af
en toe misselijk van.' 51 Het conflict rond 't Gooi, dat zou leiden tot
de opheffing van de afdeling in maart 1996, moet tegen deze achtergrond worden beschouwd.
Aan het besluit van de algemene vergadering om 't Gooi op te heffen was wel het nodige vooraf gegaan. Op het congres in juni 1994 in
Almelo hadden Jovo'ers uit 't Gooi voor ruim duizend gulden schade toegebracht aan het hotel en bovendien een bustehouder ter
waarde van negentig gulden uit de bruidssuite ontvreemd. Een groter probleem waren echter de politieke opvattingen die door enkele
leden van de afdeling naar buiten werden gebracht.
De afdeling 't Gooi was in de jaren negentig behoorlijk verrechtst.
De afdeling organiseerde 'nationale zangavonden' waar alleen mannen welkom waren. Ook nodigde de afdeling omstreden sprekers
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uit, zoals P .M. Vrijlandt van de extreemrechtse N ederlandse Volksunie. De Jonge Democraten in 't Gooi waren hierover verontrust en
schreven een brief aan het JOVD-hoofdbestuur. Volgens de JD'ers
was niet alleen kwalijk <lat de Gooise JOVD zulke figuren uitnodigde,
maar vooral <lat ze totaal niet tegen werden gesproken. Ook het Hilversumse cp'86-raadslid B. Pellikaan kon op de Gooise JOVDbijeenkomst zijn woordje doen en kreeg geen enkele kritische vraag
voor de voeten geworpen. Volgens de verontruste JD'ers was de
Gooise JOVD niet zomaar bezig met het aanhoren van andere meningen, maar werd er extreemrechtse propaganda bedreven. 52 Het
hoofdbestuur, geschrokken door deze brief, besloot om maatregelen te nemen. Richard Otto, die Pellikaan voor het plaatselijke JOVDblad De Blaeuwe Hoedttotaal onkritisch had geinterviewd, werd als
JOVD-lid geroyeerd.5 3
Een ander omstreden JOVD-lid uit 't Gooi was Bart Wildschut. Nadat zijn tijd als afdelingsbestuurder erop zat zocht hij regelmatig
contact met de plaatselijke krant De Gooi- en Eemlanderom zijn politieke opvattingen uit de doeken te doen. Zo zei Wildschut een eigen
politieke partij te willen oprichten, Oranje Rechts. Verder vertelde
hij over de banden die hij had aangeknoopt met het Oud-Strijders
Legioen en Schreeuw om Leven. Het osL, al aan de orde gekomen in
hoofdstuk 4, was voor een krachtige defensie en zeer kritisch over de
multiculturele samenleving; Schreeuw om Leven was een fundamentalistische christelijke organisatie, in 1985 opgericht door voormalig Eo-directeur Bert Dorenbos, en voerde een morele kruistocht
tegen abortus, euthanasie, drugs en een heleboel andere zaken waarvan de JOVD vond <lat <lit allemaal gewoon moest kunnen. Wildschut
vond zichzelf niet extreemrechts of streng christelijk, anders had hij
wel voor cp'86 of de RPF gekozen, maar hij maakte zich 'zorgen om
het voortbestaan van Nederland'. Moskeeen, asielzoekers en drugs
zouden ons land bedreigen. 54Het grote probleem was <lat Wildschut
zijn gewraakte uitspraken niet op persoonlijke titel deed, maar deed
alsofhij namens de JOVD sprak, niet alleen 't Gooi maar ook de landelijke JOVD. Dit mocht hij natuurlijk niet doen omdat hij geen bestuurslid meer was, laat staan hoofdbestuurder. Het bestuur van
't Gooi liet Wildschut echter zijn feestelijke gang gaan.
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De grote ophef ontstond echter pas na het verschijnen van een artikel in De Telegraaf De kop sloeg in als een born: '1ovo wil schoon
ondergoed en geschoren damesbenen verplicht'. 55 Wildschut had
'voor de grap' de kledingvoorschriften van de rovo 't Gooi vastgelegd: 'voor de heren een hagelwit overhemd, een donkerblauwe blazer en schoon ondergoed, voor de vrouwen onthaarde benen, leren
instapschoenen met gouden gesp en een donkerblauwe rok van
duurzame kwaliteit.' Hij stuurde een kopie van deze kledingvoorschriften naar de plaatselijke krant voor een leuk verhaaltje, niet om
het op te blazen op de voorpagina. Helaas voor Wildschut schreven
alle landelijke media over hem en kreeg de JOVD veel negatieve publiciteit. Toen journalisten verder gingen graven kwamen ze ook
achter zijn 'extreemrechtse' opvattingen.56
In Nuland, waar de JOVD op 23 en 24 maart i996 haar congres
hield, werd de delicate kwestie besproken. Het voorstel van het
hoofdbestuur om de afdeling 't Gooi op te heffen haalde een meerderheid, maar gemakkelijk ging dat niet. De afdeling had net een
nieuw bestuur gekregen, met leden die niet in opspraak waren geraakt, en deze nieuwe bestuurders vonden dat hun afdeling niet collectief gestraft mocht worden voor de <laden van enkele individuen.
Het hoofdbestuur vond het ook erg vervelend dat De Telegraaf een
journalist naar het congres had gestuurd die de vergadering voor de
krant moest verslaan. De discussie over 't Gooi werd voor besloten
verklaard en de journalist werd gevraagd de zaal te verlaten, maar
hij kon vanachter een glazen pui de discussie toch bijna woordelijk
volgen. Pas nadat het hoofdbestuur hem vriendelijk <loch dringend
had verzocht om zijn biezen te pakken liep hij naar de bar, waar
praatgrage rovo' ers hem hun mening over het gebeuren vertelden.
Wildschut was als Jovo-lid geroyeerd, maar was toch op het congres verschenen. Tijdens het dansfeest op zaterdagavond werd hij
met harde hand verwijderd. Terug in 't Gooi vocht hij zijn royement
aan via een advocaat. Het juridische steekspel dat volgde leidde er
uiteindelijk toe dat Wildschut de JOVD verliet, 57 maar na de op hefting
van 't Gooi probeerde hij doodleuk om weer lid te worden van een
andere afdeling. Voorzitter Ciska Scheidel besloot hier echter een
stokje voor te steken. Ze was zijn gedrag spuugzat. De maandagoch123
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tend na het congres werd Scheidel op de radio gei:nterviewd door de
kritische filmmaker Theo van Gogh, die haar allemaal woorden in de
mond probeerde te leggen en beweerde <lat ook Bolkestein geschorst
zou zijn als JOVD-lid. 58 De affaire was voor Scheidel haar vuurdoop
als voorzitter.
Jan van Gilse, die in de jaren tachtig voorzitter van de afdeling
was, was erg geschrokken toen hij hoorde dat 't Gooi was opgeheven. Nog steeds vindt hij dit besluit onreglementair: 'Ik zou naar een
advocaat zijn gestapt. Dit was een besluit in de beste Stalinistische
tradities.' 59 Van Gilse nam contact op met Scheidel en luchtte bij
haar zijn hart, maar besloot uiteindelijk van verdere juridische stappen af te zien. In haar HB-bijdrage van 20 mei 1996 schreef Scheidel
dat Van Gilse dit deed omdat hij inzag dat 'we gewoon van een bepaalde groep mensen af wilden'. Scheidel beloofde Van Gilse bovendien dat 'zodra de mogelijkheid daar is en misschien is dat wel
sneller clan een of twee jaar, wij best de afdelingweer kunnen herop richten'.60
De voormalige afdeling 't Gooi, die bekende JOVD' ers als Wiegel en
Kelder had voortgebracht, werd ingedeeld bij de afdeling Amsterdam. De kwestie kostte de vereniging zo 'n 1220 gulden. De bankrekening van 't Gooi had de JOVD 463 gulden opgeleverd, maar hiertegenover stond een schuld van in totaal 1680 gulden. Penningmeester
Alexander Hageman hoopte daarom dat enkele ex-Gooise leden
zouden schrikken van de eerstvolgende contributiebrief, waarin gedreigd werd dat als ze niet betaalden de JOVD naar het incassobureau
zou stappen.61
INTERNE PERIKELEN EN HET RAPPORT- VAN DALEN

Medio jaren tachtig had de JOVD zo'n 5000 leden, in 1990 waren dit
er nog maar 3200. De jonge liberalen waren niet meer de grootste
politieke jongerenorganisatie, ditwaren nu de SGP-jongeren geworden. De kleine christelijke SGP beschikte over maar drie zetels in het
parlement, maar de SGP-j ongeren hadden 7000 leden. Volgens de
JOVD kwam dit door religieuze indoctrinatie. De JOVD nam de SGPjongeren totaal niet serieus omdat zij nooit kritiek hadden op hun
moederpartij. 62 Rutte noemde de SGP-jongeren denigrerend een
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'bijbelclub'. 63 Hij was bovendien van mening dat het ledenaantal
van een politieke jongerenorganisatie niet moest worden overschat:
Het goed functioneren van een vereniging (is) niet alleen af te leiden uit het ledental, maar vooral uit de presentatie, het enthousiasme, de output en de kwaliteit van een vereniging. De JOVD functio neert wat dit betreft zeer naar tevredenheid. Geen enkele reden dus
voor paniek, futloosheid of minder inzet. Als we maar tijdig op
ontwikkelingen inspelen, waar mogelijk negatieve ontwikkelingen
ten goede bijsturen. 64
De JOVD verloor tijdens het voorzitterschap van Rutte veel leden
omdat het slecht ging met de vvo, maar toen de vvo in 1994 en 1998
goede electorale resultaten boekte profiteerde de JOVD hiervan niet.
In 1998, het jaar dat de vvo met 38 zetels een grote verkiezingsoverwinning behaalde, kwam de JOVD met het plan '2000 in 2000', namelijk om in het jaar 2000 weer 2000 leden te krijgen. De JOVD was
deels slachtoffer geworden van haar eigen ideaal. De door de JOVD
zo sterk gepropageerde individualisering was deels verantwoordelijk voor een geringere politieke betrokkenheid. In de jaren negentig
was de JOVD vooral actief in de grote universiteitssteden, waar de
hoogopgeleide, politiek bewust jongeren zaten. De JOVD stemde
haar wervingscampagne af op het studentenpubliek. Elk jaar organiseerde de JOVD tijdens de introductieweek van de universiteiten
haar 'augustusoffensief. Niettemin lieten veel studenten de politieke jongerenorganisaties links liggen, omdat ze vanwege de toegenomen studiedruk sneller moesten afstuderen en minder tijd hadden
voor activiteiten naast hun studie.65 Deze trend zette na de eeuwwisseling door, ook ten nadele van studentenverenigingen.
Het dalende ledenaantal zorgde ook voor een gebrek aan kader.
Om toch 'talent' in het hoofdbestuur te krijgen werkten verschillende hoofdbesturen met lijstjes met daarop 'Hs-abele' kandidaten.
Het risico van deze lijstjes was echter dat hoofdbestuursleden graag
hun 'vriendjes' en 'vriendinnetjes' in het nieuwe bestuur benoemd
wilden zien en dat andere ambitieuze Jovo'ers zich hierdoor gepasseerd voelden. Het conflict over 't Gooi was redelijk uitzonderlijk.
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Ruzies in de JOVD gingen meestal niet over de inhoud maar over de
poppetjes. Net als bij de vvo.66
In 1994 ontstond er een conflict toen het hoofdbestuur Herman
Rijksen als toekomstig landelijk voorzitter naar voren schoof, in
plaats van Arjan Toor. Rijksen was onder Petersen vicevoorzitter
organisatie, maar had die functie pas sinds een paar maanden. Toor
had veel meer bestuurlijke ervaring. Vanwege de commotie die in
de vereniging ontstond - het bekende '1ovo-telefooncircuit' draaide op voile toeren - besloot Rijksen de handdoek in de ring te gooien en voor het vicevoorzitterschap te gaan. De liberale godsvrede
was gesloten, maar niet voor lang.
Als vicevoorzitter politiek onder Toor leverde Rijksen felle kritiek
op Sandra Spek, die het secretariaat slecht zou runnen. Volgens Spek
liep alles nog niet helemaal op rolletjes vanwege de recente verhuizing van het secretariaat terug naar Den Haag, waar de JOVD aan de
Herengracht 38b net een nieuw pand had betrokken. Rijksen was
echter niet tevreden over dit antwoord en eiste haar vertrek, hierbij
gesteund door hoofdbestuurders Joris Huijsmans en Erik Matien.
Omdat Toor en Wibo van Ommeren zich achter Spek opstelden,
Spek mocht meestemmen over haar eigen positie en hoofdbestuurder Carolien Wellink op vakantie was, gafbij 3-3 de voorzittersstem
de doorslag. Rijksen trad daarop af, een week later gevolgd door
Huijsmans en Matien. Toen Wellink dit hoorde wilde zij ook geen
lid meer van het hoofdbestuur zijn. De vereniging was over deze curieuze gang van zaken uiteraard niet te spreken. Er kwam een Bijzondere Algemene Vergadering, die werd voorgezeten door oud-voorzitter Rutte. Het driekoppige hoofdbestuur overleefde de moties van
wantrouwen en afkeuring. Vervolgens werd een motie van vertrouwen met 95 procent van de stemmen aangenomen. Die heette, hoe
toepasselijk, motie Halleluja.
In 1997 waren er opnieuw bestuurlijke perikelen, toen Rob Okhuysen zich kandidaat had gesteld voor de functie van persvoorlichter.
Het hoofdbestuur vond hem ongeschikt en stelde Francine Loos
voor. De verkiezingsstrijd tussen Loos en Okhuysen verliep fel.
Meerdere afdelingen hadden een kennismakingsavond georganiseerd voor beide kandidaten. Het pleit werd de facto beslecht in Rot126
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terdam. Op de bijeenkomst van JOVD Rijnmond waren veel A6voorzitters aanwezig, de voorzitters van de grote afdelingen met veel
stemmen, zodat de uitkomst van het de bat van grote invloed was op
de uiteindelijke stemming op het congres. Loos trok in beide gevallen aan het langste eind. Helaas bleek Okhuysen een slechte verliezer.
Toen hij drie maanden later alsnog tot het hoofdbestuur toetrad
- Loos had binnen het bestuur een nieuwe portefeuille gekregen besloot hij zijn gram te halen. Okhuysen snuffelde drie weken in het
JOVD -archief in Den Haag, stapte daarna op en nam vertrouwelijke
stukken mee die de arrogante houding van het hoofdbestuur richting de vereniging zouden moeten aantonen. Op de wederom door
Mark Rutte voorgezeten Bijzondere Algemene Vergadering die
dankzij Okhuysens actie werd bijeengeroepen kwam het bestuur
- maar niet Okhuysen zelf die vertrouwelijke stukken had gestolen zwaar onder vuur te liggen. Er werden twee moties van afkeuring
aangenomen, een tegen algemeen bestuurslid Robin Bremekamp en
een tegen landelijk penningmeester Peter van den Berg. Beide bestuurders zag en hierin echter geen aanleiding om op te stappen en de
vergadering drong hier ook niet op aan.67 Okhuysen zou zijn roeping
trouw blijven. Na deze kwestie deed hij twee jaar mee als 'rechts querulantje' aan het VARA-debatprogramma Het Lagerhuis. 68
Tot zover de interne perikelen. Op 27 februari 1999 werd Hans
Wiegel benoemd tot de nieuwe erevoorzitter van de JOVD. Hij volgde Molly Geertsema op, die op 7 juni 1991 was overleden. Wiegels
benoeming ging niet zonder slag of stoot en in 1994 was zijn benoeming afgeketst. 69 In de nacht van 18 op 19 mei 1999 vond de roemruchte 'Nacht van Wiegel' plaats, toen de nieuwe erevoorzitter van
de JOVD in de hoedanigheid van vvD -senator het tweede paarse kabinet liet vallen over het correctief referendum. De JOVD, die eerder
in een persbericht had opgeroepen om tegen de invoering van dit
D66-kroonjuweel te stemmen, steunde haar erevoorzitter onvoorwaardelijk: 'Waar paars het kind is van de JOVD, is Wiegel de vader
en de JOVD kiest in deze, weliswaar met pijn in haar hart, voor haar
vader.' 70 Het persbericht werd uitgedeeld op het Binnenhof, waar de
journalisten massaal aanwezig war en om over de val van het kabinet
te berichten. Dit was een superslimme zet: voorzitter Jeroen de Veth
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verscheen voor veel camera's en kon aan televisiekijkend Nederland
het standpunt van de JOVD inzake de kabinetscrisis toelichten.71 De
crisis bleek mee te vallen. Het paarse kabinet werd gelijmd en maakte, ook om D66 tevreden te stellen, nu echt werk van zijn immateriele agenda. In 2001 werd het homohuwelijk mogelijk, begin 2002
werd euthanasie formeel gelegaliseerd.
Op 1januari2000 ging de JOVD voor onbepaalde tijd een samenwerkingsovereenkomst met de vvD aan. Als gevolg van een nieuwe wet
kon de JOVD niet langer aanspraak maken op subsidie, behalve als de
jongerenorganisatie door haar 'moederpartij' erkend zou worden.
Een commissie onder leiding van oud-hoofdbestuurder Frank van
Dalen legde in 1999 de nieuwe verhouding tussen JOVD en VVD vast in
een lijvig rapport. De JOVD werd vanaf 1januari 2000 de enige liberale
jongerenorganisatie 'binnen de gelederen van de vvD' en ging de samenwerking met de vvD voor onbepaalde tijd aan. JOVD' ers hoefden
geen lid van de vvD te worden. W el moest de JOVD jonge vvD' ers die
geen lid waren van de JOVD toelaten tot haar eigen activiteiten. Deze
jonge vvD' ers hadden echter geen stemrecht. Om de onderlinge band
te versterken werd een hoofdbestuurder van de VVD adviserend lid
van het hoofdbestuur van de JOVD en vice versa. De JOVD behield haar
eigen onafhankelijke verenigingsstructuur en ook behield de JOVD de
vrijheid tot het bepalen en uitdragen van eigen standpunten.7
Dat laatste was natuurlijk het belangrijkste. Hoewel er officieel
dus wat veranderde en onder meer oud-voorzitter Mark Rutte hierover hevig teleurgesteld was, 73 viel het in de praktijk allemaal reuze
mee. De JOVD begon de eenentwintigste eeuw financieel afhankelijk
van de vvD, maar intellectueel vrij .
2

TUSSENBALANS

Voor de JOVD hadden de jaren negentig iets dubbels. Aan de ene
kant beleefde de vereniging met voorzitter Mark Rutte en de totstandkoming van Paars prachtige jaren. Aan de andere kant verloor
de JOVD dankzij de totstandkoming van Paars haar main theme,
werd de afdeling 't Gooi opgeheven en daalde het ledenaantal weer
tot onder de 2000. In de jaren zestig hadden politieke conflicten
vooral tot het verlies van leden geleid, in de jaren negentig kwam het
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echter door de geringere belangstelling van jongeren voor politiek.
De JOVD kreeg in deze jaren ook minder kader, wat negatieve gevolgen had voor de toekomst. Mark Rutte schopte het in 2010 tot minister-president, maar is misschien ook wel de laatste JOVD'er met
een glanzende vvD -carriere.
De vvD-jongeren, die in de jaren tachtig voor zo veel problemen
hadden gezorgd, waren nagenoeg verdwenen. De JOVD ging het
nieuwe millennium in als de enige liberale jongerenorganisatie van
de vvD. De intellectueel nog steeds onafhankelijke jonge liberalen
zouden in het begin van de eenentwintigste eeuw geconfronteerd
worden met nieuwe politieke vraagstukken: de dreiging van het islamitisch terrorisme, het populisme van Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders, en de economische crisis. En uiteraard, hoe
kon het ook anders, waren er ook weer die ellendige interne perikelen.
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Fris en fruitig

Het aanzien van de Nederlandse politiek veranderde begin eenentwintigste eeuw ingrijpend. De aanslagen van 11 september 2001 in
New York en Washington zorgden ervoor dat veel mensen in Nederland de islam als een gevaar gingen beschouwen. De veranderende stemming in Nederland maakte de opkomst van Pim Fortuyn,
Rita Verdonk en Geert Wilders mogelijk, die alle drie, elk op hun eigen manier, populistische politiek bedreven. De JOVD moest, net als
de vvD, op deze nieuwe uitdagingen voor het liberalisme een passend antwoord formuleren. Religie en de vrijheid van meningsuiting werden belangrijke onderwerpen.
De JOVD had na de totstandkoming van Paars geen duidelijk main
theme meer. Toch wisten de jonge liberalen zich in de politiek-maatschappelijke discussie goed te profileren. Belangrijk was de prijs Liberaal van het jaar. Deze in 1995 ingestelde prijs werd een politiek wapen
dat de JOVD in staat stelde de rol van het geweten van het liberalisme te
spelen. Dejonge liberalen stelden in het nieuwe millennium ook de
Liberale aanmoedigingsprijs en de Joop-den-Uyl-Award in. Een belangrijk mediamoment vond in 2007 plaats, toen drie vrouwelijke
hoofdbestuurders van de JOVD de voorpagina van De Telegraafhaalden. 'rovD fris en fruitig' kopte de krant enthousiast. Het was voor
Rutger Castricum van de populaire opiniewebsite GeenStijl een
mooie aanleiding om de dames te interviewen. Ze ondervonden echter aan den lijve dat media-aandacht niet altijd positiefwas.
De meeste conflicten in de vvD gingen de JOVD voorbij, maar niet
het conflict tussen Mark Rutte en Rita Verdonk om het vvD-leiderschap. Uiteindelijk trokken Verdonk en haar aanhangers aan het
kortste eind, ook in de rovD .
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In de eenentwintigste eeuw kregen economische thema's meer
aandacht van de JOVD, helemaal na het uitbreken van de wereldwij de economische crisis in 2008. De JOVD pleitte, in tegenstelling tot
de vvD, voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Verder was
de JOVD voor afschaffing van de studiebeurs, herziening van het
pensioenstelsel en de invoering van een vlaktaks. De JOVD voerde,
zeker in vergelijking met de jaren tachtig, een rechtsere koers en was
nu tegen het basisinkomen.
Ten slotte hield de JOVD zich in deze jaren ook weer bezig met zichzelf. Besturen en bestuurders kwamen en gingen, eigenwijze afdelingen bezorgden het hoofdbestuur veel kopzorgen, en er werd, zoals
altijd, weer veel gelachen, geruzied en gevreeen. Memorabele momenten waren onder andere de verkiezingsstrijd tussen kandidaatvoorzitters Esther Tromp en Rense Weide in 2001 en 'De Nacht van
Da Costa' in 2013. Het ging er misschien niet altijd even vriendelijk
aan toe in de JOVD, maar saai was het in ieder geval nooit.
PIM FORTUYN EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Als er in de zomer van 2001 Tweede Kamerverkiezingen waren gehouden clan was de VVD de grootste partij geworden en Hans Dijkstal minister-president. Het liep echter heel anders, als gevolg van de
aanslagen van 11 september en Pim Fortuyn.
De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten zetten de politiek-maatschappelijke verhoudingen in Nederland op scherp. Dit
klimaat creeerde een vruchtbare voedingsbodem voor Fortuyn, die
in november 2001 lijsttrekker van Leefbaar Nederland werd. In tegenstelling tot de gevestigde partijen, ook de vvD van Dijkstal, bekritiseerde Fortuyn de islam. Dit was not done en Fortuyn werd weggezet als een rechts-extremist.
Op 24 november 2001 sprak Fortuyn op het JOVD-congres in
Noordwijkerhout, tot groot ongenoegen van de vvD. Eerder was
Fortuyn twee keer door de JOVD gei:nterviewd, in 1996 en begin 2ooi.
De eerste keer werd er - ook een beetje voor de grap - op een eventueel premierschap van Fortuyn gezinspeeld. 2 Tijdens het tweede
gesprek ging het over de dominantie van de 'linkse kerk' , de progressieve babyboomers die volgens Fortuyn de politiek en media
1
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beheersten. Volgens Fortuyn rustte er dankzij 'de linkse kerk' een
taboe op bepaalde politieke onderwerpen en werd een rechts kwaliteitsblad als Elsevier niet serieus genomen. Fortuyn wilde meer democratie en vond <lat de vvD en JOVD hiervoor niet bang moesten
zijn: 'Jullie Wiegel <lat was een populist. Dat kun je niet ontkennen.
Zo is het.' De rovn'ers kregen van Fortuyn een fies bier mee die op
zijn sofa stand te pronken. Hij vond bier namelijk niet te drinken. 3
Ten slotte was Fortuyn gast op een yovn-congres. Hij sprak in de
wandelgangen met veel yovn'ers en hield, als 'toetje' van het diner,
een tafelspeech. De 'al enigszins omstreden professor Pim' waagde
zich in het hol van de leeuw: 'De liberalen staan namelijk niet bepaald positief tegenover de ideeen van deze populist die door menigeen al is vergeleken met de Italiaanse premier Berlusconi.' Hem
werd het vuur na aan de schenen gelegd door de politieke whizzkids
Jeroen de Veth en Bas van 't Wout. Fortuyn wist zich echter heel
goed te redden en kreeg na afloop een 'warm applaus'. 4 Saillant detail: de speech die Fortuyn voor de JOVD hield was exact dezelfde
speech die Fortuyn een <lag later hield bij zijn aanvaarding van het
lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Jeroen de Veth: 'Het enige wat hij op ons congres niet deed was zijn beroemde At your service-gebaar.'5
In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002
ging de JOVD steeds meer mee in het gedachtegoed van Fortuyn. Begin 2002 was Dijkstal volgens een persbericht de ideale premier en
stand er in een ander persbericht <lat Fortuyn niet met constructieve oplossingen kwam, maar in de loop van 2002 kreeg de JOVD steeds
meer begrip voor Fortuyns kritiek. De Nederlandse kiezer zou serieus moeten warden genomen. 6 yovn'ers Jeroen de Veth, Bas van
't Wout en Thomas Berghuijs richtten begin 2002 in vvn-verband
het vernieuwingsplatform Verandering, Vernieuwing & Democratisering (vv&D) op. Fortuyn daagde volgens het drietal de politiek
uit, ook het liberalisme, en hier moest een goed antwoord op komen. De drie JOVD' ers keerden zich tegen de 'ons-kent-ons' -cultuur
in de politiek en vonden <lat de burger meer invloed moest krijgen. 7
Ook kwam de JOVD op 19 maart met de 'Chocolademelkert': een
chocoladepoppetje van PvdA-leider Ad Melkert, Fortuyns grate te132
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genstander. 8 In het NRC Handelsblad van 30 april betoogden JOVDvoorzitter Reuse Weide en vicevoorzitter politiek Ferdi de Lange ten
slotte <lat de 'politieke correctheid' had afgedaan. Een verkiezingsoverwinning van Lijst Pim Fortuyn - de partij waarmee Fortuyn de
verkiezingen inging nadat hij uit Leefbaar Nederland was gezet was volgens hen een correctie op het dominante linkse denken in de
politiek. 'Goed rechts' was 'nietverkeerd'. 9
Op 6 mei 2002 werd Fortuyn vermoord. Ook voor de JOVD kwam
deze moord als een grote schok. De Driemaster lag drukklaar. Een
paar uur na de moord besloot de redactie echter een aantal wijzigingen aan te brengen. De rubriek 'De achterkant van het gelijk' stond in
het teken van regeringsdeelname van Fortuyn. Vanwege de moord
werd die niet gepubliceerd. 10
De JOVD was dankzij Fortuyn naar rechts opgeschoven, de moord
op Fortuyn bezegelde deze koers. Ferdi de Lange hoopte eind 2002
<lat de vvD een rechtser profiel zou krijgen, zodat de partij de stemmen die ze op 15 mei aan de LPF had verloren zou terugwinnen. De
ruk naar rechts werd trouwens niet door iedereen gemaakt. Driemaster-hoofdredacteur Ursula Doorduyn hekelde het beleid de
Amerikaanse president George W . Bush omdat hij uit zou zijn op
een Derde Wereldoorlog. Ook sympathiseerde ze met Fernke Halsema, die eind 2002 de nieuwe leider van GroenLinks zou worden
en in deze populistische tijden bleef vasthouden aan het ideaal van
de multiculturele samenleving. 11
Op 2 november 2004, anderhalf jaar na de moord op Fortuyn,
werd filmmaker Theo van Gogh vermoord omdat hij samen met
VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali een kritische film over de islam had
gemaakt. De moord op Fortuyn was gepleegd door een radicale dierenrechtenactivist, Van Gogh was vermoord door een radicale moslim. Dankzij deze moord werd de JOVD een stuk kritischer ten aanzien van religie, in het bijzonder de islam. Zo zei JOVD-voorzitter
Paul Laane: 'Godsdienst gaat nooit boven onze wetten. Het kan niet
zo zijn <lat geloof zo belangrijk is <lat je daar geen kritiek op mag hebben.' Volgens Laane waren vrijheid en islam moeilijk met elkaar te
verenigen: 'In Azie is het collectief al sinds jaar en <lag dominant. De
I miljard moslims in de wereld verkiezen ook het collectiefboven het
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individu.' Laane had echter wel kritiek op parlementarier Geert Wilders die op de dag dat Van Gogh werd vermoord uit de VVD -fractie
was gestapt. Wilders stand voor een zero tolerance-beleid ten aanzien
van de islam en zou hiermee kiezen voor 'de gesloten samenleving'.12
De JOVD vond Wilders' koers niet meer liberaal.
Dejonge liberalen stonden pal voor de vrijheid van meningsuiting
en waren kritisch ten aanzien van religie. De JOVD nodigde de athe:istische filosoof Herman Philipse in 2006 uit als spreker en schreef in
een persbericht dat de vrijheid van godsdienst, artilzel 6 van de
grondwet, geschrapt kon worden.'3 Ook Wilders had het recht om de
islam te bekritiseren. Toen Wilders in 2008 zijn omstreden antiislamfilm Fitna uitbracht, een film die het kabinet-Balkenende rv het
liefst had willen censureren, brachten de JOVD'ers een 'Tegenfilmpje'
uit. Hierin werd het beroemde gedicht van verzetsstrijder H.M. van
Randwijk voorgedragen: 'Een volk dat voor tirannen zwicht, zal
meer clan lijf en goed verliezen.' 14 In januari 2015 ten slotte stond de
JOVD pal achter de vrijheid van meningsuiting van Charlie Hebda.
N adat moslimfundamentalisten de redactie van het satirische magazine hadden vermoord wilden JOVD, de Jonge Socialisten en DWARS,
de jongerenorganisatie van GroenLinks, op stations adverteren met
de omstreden Mohammedcartoon uit het blad. Die posters werden
echter afgewezen door de bedrijven Ngage en cs Digital Media, exploitanten van digitale reclame op metro- en treinstations, vanwege
de veiligheidsrisico' s. Ze waren bang voor nieuwe aanslagen. '5
De vrijheid van meningsuiting was dankzij Fortuyn en Van Gogh
een belangrijk thema voor de JOVO geworden. De jonge liberalen
waren echter niet de enigen die zich voor dit grondrecht inzetten,
het leefde zeer breed, bij de liberalen maar ook bij (een deel van)
links. Aan de immateriele erfenis van Paars bleef de JOVO trouw. De
oude stokpaardjes werden soms weer van stal gehaald. Toen het in
2003 heel slecht ging met 066 pleitte JOvo -voorzitter De Lange voor
een fusie met 066, wat de Democraten - uiteraard - weer afwezen.
De JOVO bleef ook kritisch tegenover christelijke politiek. Toen het
coA in 2002 weer in het centrum van de macht was gekomen vond
De Lange dit verontrustend, omdat het coA in het verleden veel
misbruik van deze machtspositie zou hebben gemaakt. Een coalitie
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met de ChristenUnie en de SGP vond hij bovendien buitengewoon
onwenselijk, omdat de kleine christelijke partijen zouden willen
tornen aan het homohuwelijk en de euthanasie. Ook in 2007, toen
de ChristenUnie in de regering kwam, en in 2011, toen de SGP gedoogsteun aan het kabinet leverde vanuit de Eerste Kamer, bleef de
JOVD pal staan voor de liberale waarden.16
MEDIAMOMENTEN EN DE MEISJES

Dejonge liberalen bleven 'het geweten van het liberalisme' en wisten dankzij hun kritische standpunten vaak de mediate halen. In
1995 had de JOVD de prijs Liberaal van het jaar in het leven geroepen, die werd uitgereikt aan die politicus die zich het meest zou
hebben ingezet voor het liberalisme. W erd de prijs aanvankelijk
uitgereikt aan vvo'ers - Hans Dijkstal, Jozias van Aartsen, Gijs de
Vries en Klaas Groenveld- in het nieuwe millennium was de prijs
voor de JOVD een middel om zich als tegendraadse jongerenorganisatie te profileren. In 2002 werd athei:stische filosoof Paul Cliteur Liberaal van het jaar, in 2003 CDA-minister Aart Jan de Geus,
in 2005 GroenLinks-leider Femke Halsema, in 2007 066-Europarlementarier Sophie in 't Veld, in 2009 cabaretier Hans Teeuwen,
in 2010 internetprivacywaakhond Bits for Freedom, in 2013 066leider Alexander Pechtold en in 2014 antiquair Michiel van Eyck
die Adolf Hitlers Mein Kampfverkocht. Alleen De Geus en Teeuwen wilden de prijs niet in ontvangst nemen. De Geus weigerde
omdat hij een christendemocraat was, Teeuwen omdat hij 'zijn liberale neus' ophaalde 'voor alle prijzen waar geen geld aan verbonden is'. 17 Met het uitreiken van de prijzen aan Halsema en
Pechtold wilde de JOVO aan de vvo laten zien dater buiten de vvo
ook goede liberalen waren, Cliteur, Teeuwen en Van Eyck kregen
de prijs omdat zij zich hadden ingezet voor de vrijheid van meningsuiting.
Was de Liberaal van het jaar bedoeld om mensen in het zonnetje
te zetten, de Liberale aanmoedigingsprijs en de Joop-den-UylAward waren duidelijk als kritiek bedoeld. De Liberale aanmoedigingsprijs was in 2008 bedacht om liberale en ex-liberale politici een
spiegel voor te houden. Ze moesten weer liberaal worden. De prijs
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was een spiegel met daaronder de tekst: 'Dat kan liberaler'. Eerste
'winnaar' van deze prijs was Geert Wilders. Volgens JOVD -voorzitter Jeroen Diepemaat was Wilders 'ooit een politiek en liberaal talent, maar was hij sinds zijn vertrek bij de vvn het liberale spoor
bijster geraakt'. Wilders, op <lat moment in Israel, weigerde de prijs
in ontvangst te nemen: 'Laat ze maar brallen, bier drinken en sigaren roken zonder mij.' 18 De prijs werd na Wilders een wapen om
vvn-politici te bekritiseren. In 2011 won Ivo Opstelten de prijs, in
2013 Bernhard Wientjes en in 2014 Henk Kamp. Ook zij weigerden
de prijs in ontvangst te nemen.
In 2009 had de JOVD de Joop-den-Uyl-Award ingesteld, die werd
uitgereikt aan de grootste geldverspiller. De prijs, de mijter van Sinterklaas getooid met een communistische sikkel, was natuurlijk genoemd naar PvdA-premier Joop den Uyl. Hij was door vvn-leider
Hans Wiegel ooit voor 'Sinterklaas' uitgemaakt omdat hij met overheidsgeld zou hebben lopen strooien. Wilders, in deze jaren het fa voriete slachtoffer van de JOVD, kreeg in 2009 als eerste de award.
Hij was 'als geen ander in staat om linkse praatjes te verkopen en te
beweren <lat hij het liberale en economische goed aan het verkopen
is'. In 2010 werd de prijs uitgereikt aan het Europees Parlement, <lat
volgens JOVD -voorzitter Martijn Jonk de prijs als geen ander verdiende: 'Terwijl overal in Europa de lidstaten en de inwoners flink
of zelfs draconisch moeten bezuinigen, vraagt het Parlement gewoon doodleuk om meer.' 19 In 2011 werd er geen Joop-den-UylAward meer uitgereikt. Tradities kunnen bij de JOVD heel snel komen, maar even snel weer verdwijnen.
Maar de JOVD kende natuurlijk meer mediamomenten. Veel aandacht kreeg in 2005 de Kebab-wedstrijd. De JOVD wilde autochtone
Nederlandse jongeren en Turks-Nederlandse jongeren dichter bij
elkaar brengen. Het samen eten van een Turks broodje kebab, zeer
geliefd bij het uitgaande publiek, was hiervoor een mooi middel. De
JOVD-actie werd gesteund door vvn-minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk. In 2005 organiseerde de JOVD bovendien een voetbalwedstrijd tussen politici van een 'JA' -team voor
de Europese Grondwet en een 'NEE' -team <lat tegen deze grondwet
was. Het 'JA' -team, waarin onder anderen staatssecretaris voor On-
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derwijs, Cultuur en W etenschappen Mark Rutte speelde, verloor de
wedstrijd.20
Een mediahoogtepunt was het Telegraaf-artikel 'rovo fris en fruitig', dat op 18 mei 2007 op de voorpagina verscheen. 21Aanleiding
van dit stuk was het nieuwe hoofdbestuur van de JOVD, dat naast
enkele mannelijke leden drie vrouwen telde: Sabine Koebrugge,
Machteld Vlaanderen en Ingrid Jansen. Om dit heugelijke feit te illustreren stonden de drie dames gezusterlijk op de foto in strakke
rovo-shirts, zodat de meisjes van de jonge liberalen goed naar voren
kwamen.
Voor Rutger Castricum van de opiniewebsite GeenStijl waren de
meisjes aanleiding om de JOVD aan een grondige inspectie te onderwerpen.22 Het televisie-interview met de drie dames ging ook over
serieuze zaken, maar die werden er voor de uitzending allemaal uitgeknipt. Castricum vroeg de dames of ze in waren voor een onenightstand en of ze zich wilden omdraaien, metals doel <lat de camera hun achterkant goed in beeld kon brengen. Het ging GeenStijl
alleen om de vorm. Voor het komische effect werd de hit 'Ademnood' van Linda, Roos en Jessica eronder gemonteerd. Koebrugge en
Jansen wilden hierna nooit meer met Castricum op tv, maar het genante filmpje leverde de JOVD wel veel nieuwe leden op. 23
RUZIE OM RUTTE EN RITA

In het voorjaar van 2006 organiseerde de vvo voor het eerst een
lijsttrekkersverkiezing. Kandidaten waren Mark Rutte, Rita Verdonk en Jelleke Veenendaal. De strijd werd al gauw een tweestrijd
tussen Rutte en Rita. De vvo-top had een sterke voorkeur voor Rutte, Verdonk was populair bij sommige afdelingen en bij een groot
deel van het vvo-electoraat. De strijd werd door Verdonk en haar
aanhangers geframed als een strijd tussen links en rechts, waarbij
Rutte als een hele linkse vvo'er werd afgeschilderd. Op 31 mei won
Rutte de lijsttrekkersverkiezingen. Hij had 51 procent van de stemmen, Verdonk 46 procent. De vvo -top was blij, veel kiezers niet.
Omdat Verdonk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 620.555 voorkeurstemmen kreeg, 67.355 meer clan lijsttrekker Mark Rutte, probeerde ze alsnog de macht in de vvo te grij 137
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pen. Dat mislukte. Verdonk bleef zich daarna echter in de media
negatief uitlaten over Rutte en de 'linkse' koers van de vvo, met als
gevolg dat ze op 13 september 2007 uit de fractie gezet.24
De strijd tussen Rutte en Verdonk verdeelde de vvo tot op het bot,
maar ook de JOVD. Voorzitter Klaas-Jeroen Terwal zei in het NOSjournaal dat de JOVD Rutte steunde, omdat hij voorzitter van de jonge liberalen was geweest. Het leverde Terwal veel media-optredens
op, maar een deel van de JOVD was niet blij. Terwal had namelijk voor
zijn beurt gesproken, want de JOVD had niet gestemd over welke
vvo-kandidaat de voorkeur van de jonge liberalen genoot. Enkele
afdelingen eisten daarom dat er een ledenraadpleging zou komen.
Het hoofdbestuur ging hiermee akkoord. De JOVD organiseerde een
debat tussen de drie kandidaten en daarna een ledenraadpleging, die
door Rutte dik gewonnen werd. Hij kreeg maar liefst tweederde van
de stemmen. Vlak na de JOVo-verkiezingen won Rutte ook de vvo verkiezingen, hoewel met veel kleinere meerderheid.
Omdat andere hoofdbestuursleden kritiek hadden op zijn functio neren, zijn premature steun aan Rutte maar ook zijn co6rdinerende
rol in het algemeen, besloot Terwal op 1 juni 2006 zijn functie neer te
leggen. Hij werd eerst opgevolgd door waarnemend voorzitter Jasper
Honkoop, vervolgens op 1 juli door voorzitter ad interim Saul Janssen, die op 19 november plaatsmaakte voor Sabine Koebrugge. Er
kwam meteen weer gedoe. De kandidaat vicevoorzitter politiek en
voorlichting kreeg onvoldoende stemmen op de algemene ledenvergadering. Rond de jaarwisseling gaf de penningmeester aan na het
congres in april niet meer verder te willen omdat het besturen hem
tegenviel. In die periode legde ook de algemeen secretaris het bijltje
erbij neer in verband met gezondheidsklachten. Uiteindelijk vertrok
de penningmeester al in februari, omdat de rest van het bestuur vond
dat hij niet meer naar behoren functioneerde, en toen zat het bestuur
met nog maar drie leden. Normaal had een hoofdbestuur acht leden,
dus er moesten snel nieuwe mensen bij . Jeroen Diepemaat, die net 18
was geworden, werd in mei 2007 meteen door het hoofdbestuur als
bestuurslid ad interim benoemd. Ook kwamen Sebastiaan Vliegen
en Machteld Vlaanderen, de dochter van Erik Pieter Vlaanderen, het
team versterken.
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Het hoofdbestuur wilde de discussie over de politiek leider van de
vvD achter zich laten, de zogenoemde 'poppetjesdiscussie', en met
de benoeming van deze twee bestuursleden kreeg het bestuur meer
mankracht. De nieuwe bestuursleden waren allemaal ad interim en
werden op 24 juni officieel door het congres benoemd. Vanaf 15 augustus was Vliegen echter alweer weggevlogen. Hij had het naar eigen zeggen te druk. In oktober 2007, een maand nadat Verdonk uit
de vvD -fractie was gezet, kreeg Machteld Vlaanderen een conflict
met de andere hoofdbestuurders. Vlaanderen zou op een feestje van
Verdonk hebben gezegd <lat veel JOVD -leden sympathie voor haar
hadden. Deze uitspraken stonden de volgende <lag in De Telegraaf
Koebrugge besloot daarop schoon schip te maken:
Behalve <lat haar uitspraak onjuist was, de Verdonk-aanhangers
vormden binnen de JOVD een duidelijke minderheid, had Machteld ook de afspraak binnen de JOVD geschonden dat men geen discussie meer zou aangaan over de poppetjes. We waren hierover behoorlijk pissig. Machteld ontkende niettemin dat ze haar gewraakte
uitspraken had gedaan. De Telegraaf weigerde echter haar uitspraken te rectificeren, waarop wij als hoofdbestuur het vertrouwen in
haar hebben opgezegd.25
De versie van Machteld Vlaanderen is een beetje anders:
Ik was in mijn hoofdbestuurstijd helemaal niet close met Verdonk, ondanks dat mensen dachten dat ik dagelijks bij haar op
schoot zat. De Telegraafheeft die bewuste dag een foto met een regel onderschrift gepubliceerd, volgens mij van een ondernemer
die haar een taart aanbood. Ik heb die dag (of de dagen ervoor)
niet met journalisten van De Telegraaf gesproken en zag dus ook
geen noodzaak om uit mijn naam iets te gaan rectificeren. Sabine
wilde heel graag uit mijn mond opgetekend zien worden dat ik als
persoon Verdonk niet steunde, maar ik vind een groot verschil zitten tussen een bestuursstandpunt en een persoonlijke mening. Ik
zat in het hoofdbestuur om een bestuursstandpunt uit te dragen,
niet om mijn persoonlijke mening te grabbel te laten gooien door
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derden. Ik was toen net door de interne verkiezingscommissie
voorgedragen als een van de twee kandidaat voorzitters voor het
jaar erop. Ik vind het nog steeds heel frappant dat juist op dat moment een foto bij mij in de schoenen geschoven werd ... Toen intern de stemmen omtrent de door mij te ondernemen actie staakten en we de volgende dag verder zouden praten, ben ik naar huis
gegaan. Die volgende dag werd ik verrast door artikelen in de media dat ik het bestuur uitgezet zou zijn, wat formeel overigens niet
eens kan als de leden jou gekozen hebben. Zo'n dolksteek had ik
niet verwacht en dat heeft mij ertoe genoopt mijn lidmaatschap op
te zeggen. 26
Jeroen Diepemaat, die in 2008 Sabine Koebrugge zou opvolgen als
landdijk voorzitter, zag dit weer iets anders. Vlaanderen en Diepemaat hadden allebei aangegeven voor het voorzitterschap te willen
gaan, maar de commissie die hierover een advies moest uitbrengen
vond Vlaanderen hiervoor ongeschikt. De 'dreiging' van Vlaanderens eventude voorzitterschap spedde volgens hem in ieder geval
geen rol toen het hoofdbestuur besloot om haar haar portefeuille af
te pakken. Formed kan het hoofdbestuur zijn eigen leden niet emit
zetten, dat kan alleen de algemene vergadering, maar het hoofdbestuur kan dissidente hoofdbestuursleden wel onschaddijk maken
door ze hun portefeuille af te nemen. Overigens bleef Vlaanderen
niet aan als hoofdbestuurslid zonder portefeuille, want ze besloot
dus al snd om haar JOVD-lidmaatschap op te zeggen, waardoor ze
formed geen bestuurslid meer kon zijn. 27
Een half jaar na haar vertrek kreeg de geschiedenis met Vlaanderen nog een staartje. Dagblad De Pers mddde dat ze een nieuwe
rechtse jongerenbeweging wilde oprichten. 28 Volgens Vlaanderen
was deze jongerenorganisatie wd echt onafhankdijk, in tegenstelling tot de JOVD. Oud-JOVD'ers en Verdonk-aanhangers, maar ook
CDA'ers, D66'ers en aanhangers van Geert Wilders' Partij voor de
Vrijheid waren wdkom bij de nieuwe club. Ondanks de steun van
Vliegen en enkele andere JOVD-dissidenten kwam de nieuwe politieke jongerenorganisatie echter niet van de grond.
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VLAKTAKS, SPAARVARKENTJES, PAARS PLUS EN HET BASISINl<OMEN

De JOVD profileerde zich jarenlang vooral op immateride thema's,
maar in het nieuwe millennium werden economische vraagstukken
steeds belangrijker, vooral na de financide crisis die in 2008 uitbrak.
De JOVD wilde de economie verder liberaliseren en washier principieler in clan de vvo. Dejonge liberalen keerden zich vlak na de eeuwwisseling fel tegen de hypotheekrenteaftrek. Jeroen de Veth: 'Dit onderwerp was voor de VVD in deze tijd echt onbespreekbaar uit electorale
overwegingen. Wij zagen de bui echter al hangen en hebben achteraf
helaas ook gelijk gekregen. Zonder hypotheekrenteaftrek zou er niet
zo'n enorme bubble in de huizenmarkt zijn ontstaan.»9
In 2011 pleitte de JOVD voor een uniform belastingtarief, de vlaktaks. Iedereen moest hetzelfde percentage belasting betalen, 33,15
procent. Volgens JOVD -voorzitter Martijn Jonk zou met zo'n stelsel
de economie aantrekken. Die zat, me de als gevolg van de crisis in de
woningmarkt, op slot. Behalve de hypotheekrenteaftrek zou ook de
huurtoeslag op de schop moeten. De JOVD had haar plan gedetailleerd laten beoordelen door het Centraal Planbureau, een unicum.
De voorgestelde vlaktaks had volgens het CPB aanzienlijke gevolgen
voor de koopkracht. Gepensioneerden en huishoudens met kinderen zouden het flink in de portemonnee voelen en huiseigenaren
konden te maken krijgen met een koopkrachtverlies tot 30 procent.
Daartegenover stond echter dat werkenden zonder koopwoning er
op vooruit gingen en de werkloosheid met 0,3 procent zou dalen.
Tevens zou er meer doorstroom komen in de woningmarkt en dat
zou welvaartsverhogend werken, met o,8 procent op het bruto nationaal product. W erkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB - N ederland reageerden enthousiast op de JOVD -plannen, linkse partijen en
belangenorganisaties waren uiteraard kritischer. 30
Een ander punt van zorg was het pensioenstelsel, dat onbetaalbaar
dreigde te worden. De JOVD zette zich in 2013 samen met de Jonge
Democraten en Jonge Socialisten in voor een nieuw pensioenplan,
waarin de pensioenspaarders meer vrijheid zouden hebben. Ook
hield het plan rekening met het groeiende aantal zelfstandigen zonder personeel, zzp'ers, die in het bestaande pensioenstelsel moeilij ker aan pensioenopbouw konden doen. 31
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Bestond er voor de pensioenplannen van de JOVD bij andere politieke jongerenorganisaties veel sympathie, minder geliefd maakte
de JOVD zich met haar pleidooi om de studiefinanciering af te schaffen en daarvoor in de plaats het sociale leenstelsel in te voeren. In
2010 zaten er weer verkiezingen aan te komen. Linkse stud en ten organiseerden een demonstratie in Amsterdam tegen de dreigende invoering van het sociale leenstelsel. De JOVD was sinds 1996 al voor de
invoering van het leenstelsel, maar voorzitter Jonk voelde er niets
voor om zich in het hol van de linkse leeuw te wagen. Dat kwam
vooral vanwege de Internationale Socialisten, extreernlinkse activisten ('terroristen' zegt Jonk) die er alleen maar waren om het vuurtje
op te stoken en nooit bereid waren tot het voeren van een redelijke
dialoog. Jonk wilde daarom een vliegtuigje huren met een spandoek
'I love sociaal leenstelsel'. Ook zou <lit vliegtuig kleine spaarvarkentjes, zo groot als een sleutelhanger, via parachuutjes naar beneden
moeten la ten dwarrelen. Aan deze varkentjes zou de boodschap 'Investeren in eigen toekomst' hangen.
Alles was geregeld met de vliegtuigboer, maar Jonk moest nog formele toestemming krijgen voor zijn parachuteplan. Een formele
vergunning aanvragen hoefde niet vertelde de politie, maar er moest
nog wel toestemming komen van de burgemeester. Lodewijk Asscher, die op <lat moment plaatsvervangend burgemeester was, verleende de toestemming. Hij belde hierover ook vvD-lijsttrekker
Mark Rutte op, die toen druk met de campagne bezig was en zijn
hoofd er daarom niet goed bij had. Rutte begreep Asscher niet goed
en dacht <lat de JOVD van plan was om echte varkens vanuit een
vliegtuig naar beneden te gooien. Paniek! Een woedende Rutte belde Jonk op, en drie minuten later werd Jonk gebeld door VVDKamerlid StefBlok, die nog bozer was. Hoewel Jonk probeerde Rutte en Blok uit te leggen <lat het niet ging om echte varkens maar om
kleine spaarvarkentjes wist hij niet tot beide heren door te dringen.
Blok beet Jonk woedend toe: 'Weet je wat ook leuk is? JOVD'ers uit
een vliegtuig gooien!'
Het feest ging niet door omdat de wind niet goed stond. De biggetjes zouden clan niet op de Dam terecht komen maar wegwaaien en
op een woonwijk neerdwarrelen. Het vliegtuig moest het daarom
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alleen doen met het spandoek. Toen het JOVD-vliegtuig over de
Dam vloog werd het getrakteerd op duizenden middelvingers.
Gelukkig voor Rutte en de zijnen werd de vvD op 9 juni 2010 de
grootste partij van het land. In de zomer was er een tijdlang sprake
van dater een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zou worden gevormd, Paars plus genoemd. De JOVD overlegde in deze tijd
met de Jonge Socialisten, de Jonge Democraten en DWARS in het geheim over de vraag of ze samen tot een jongerenakkoord zouden
kunnen komen. Uiteindelijk brak de JOVD de onderhandelingen af,
tot grote verbazing van de andere drie. Jonk onderhandelde samen
met Allard Altena namens de JOVD. Ze hadden veel weten binnen te
halen. Helaas was de vvD erachter gekomen dat de JOVD over een
jongerenakkoord onderhandelde en wilde hier een stokje voor steken. De partij was bang dat de JOVD met zo'n akkoord een verkeerd
signaal naar de rechtse vvn -kiezers zou afgeven en Wilders in de
kaart zou spelen. Op de zomerrecesborrel van de Tweede Kamer
werd Jonk door verschillende vvn -Kamerleden aangesproken, die
allemaal tegen hem zeiden 'Je gaat het niet doen he?' Die avond had
Jonk een heftige discussie met de rest van het hoofdbestuur over het
al clan niet sluiten van een jongerenakkoord. Een dag later hakte
Jonk de knoop door en besloot de stekker uit het overleg te trekken,
waarmee hij de andere politieke jongerenorganisaties onaangenaam verraste. Dat de JOVD het overleg had gestaakt werd stiekem
naar het NRC Handelsblad gelekt. De krant suggereerde dat de JOVD
bakzeil had gehaald omdat de vvn er een stokje voor had gestoken,
iets wat deels klopte maar ook niet helemaal waar was, omdat de
Jonk zelf de beslissing had genomen.32
Ten aanzien van sociaal-economische kwesties was de JOVD rechtser geworden. Het duidelijkst kwam dit wellicht naar voren in de discussie over het basisinkomen. Terwijl de Jonge Socialisten, de Jonge
Democraten en DWARS veel voelden voor de invoering van het basisinkomen, hiertoe gestimuleerd door de artikelen op de site De Correspondentvan intellectueel wonderkind Rutger Bregman, zweeg de
JOVD. Tom Leijte, van oktober 2014 tot oktober 2015 voorzitter van
de JOVD, le gt uit waarom de JOVD van mening is veranderd:
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Het basisinkomen is echt alleen liberaal uit te leggen aan de hand
van het Veronica-liberalisme: lekker jezelfkunnen zijn. De vrijblij vendheid die daaruit volgt is voor mij onverteerbaar. Het suggereert <lat je totaal geen plichten hebt, maar wel het recht om maandelijks duizend euro te incasseren. Zelfs al zou het basisinkomen
rendabel zijn, waar geen enkel onathankelijk onderzoekt op wijst,
clan zou het uit morele overwegingen nog niet ingevoerd moeten
worden.33
WILDE NACHTEN EN KOPZORGEN

Het JOVD-congres van 24 en 25 november 2001 was niet alleen vanwege Fortuyn een historisch congres. Tijdens dit congres streden,
voor eerst in de geschiedenis van de liberale politieke jongerenorganisaties, namelijk ook twee kandidaat-hoofdbesturen om de macht.
Het kandidaat-hoofdbestuur van Rense Weide, dat gesteund werd
door het zittende hoofdbestuur, werd uitgedaagd door het tegenbestuur van Esther Tromp. Het hele proces van lobbyen, vriendjespolitiek en mooie praatjes was al maanden gaande, maar op het congres
zou de doorslag gegeven worden. De kandidaat-besturen hadden elk
zo hun aanhang. Het werd een spannende nacht:
Menigeen kreeg last van het zitvlees en verlangde naar een alcoholische consumptie, maar de politieke diehards hielden de discussie
gaande. ( . .. ) Tot groot ongenoegen van velen pro beerde een kleine
groep van statutenkenners de vergadering te frustreren door vlak
voor de stemming een discussie aan te zwengelen of de vergadering
besloten of open moest blijven. De stemming duurde verdacht
lang. Er waren toch geen Amerikaanse praktijken gaande? Was de
uitslag too close too call? Helaas waren er wel praktijken gaande die
verdacht veel leken op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er
was fraude gepleegd. Hierdoor was een herstemming noodzakelijk.
De aanwezigen slaakten een diepe zucht. Het was al voorbij drie
uur en het feest kon op de buik geschreven worden. Een hertelling
wees uit <lat hetkandidaat-bestuur Weijde gewonnen had. Een gejuich volgde. Het bestuur barstte in uitzinnige vreugde en kon de
vele gelukwensen, handdrukken, kussen en omarmingen bijna niet
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verwerken. Het kandidaat-bestuur Tromp stelde zich sportief op,
maar kon de teleurstelling niet onderdrukken. Nadat iedereen
weer een beetje bij zinnen was gekomen, beseften de aanwezigen
dat het feest niet meer door kon gaan, de enige optie was onder de
wol te kruipen of een feestje op te bouwen op een kamer. 34
Volgens Esther Tromp stond haar team tijdens het begin van de wedstrijd drie nul achter, omdat ze erg werd tegengewerkt door het
hoofdbestuur. 35 Yair da Costa zou hetzelfde hebben kunnen gezegd.
In de nacht van 10 op n november 2012, 'De Nacht van Da Costa',
lukte het hem om als algemeen bestuurslid voorlichting in het hoofdbestuur terecht te komen. Het was een zware verkiezingsstrijd. Volgens Da Costa zou er een lastercampagne tegen hem zijn gevoerd,
waarin hij voor 'pedo' werd uitgemaakt. 36 Tijdens de bewuste nacht
won Da Costa pas in de tweede stemronde van de door het hoofdbestuur voorgestelde kandidaat, en met maar 44 stemmen verschil.37
Helaas voor Da Costa bleek zijn verkiezing in het hoofdbestuur
een pyrrusoverwinning. Op 5 februari, nog geen drie maanden na
zijn verkiezing, stapte hij al weer op. De andere hoofdbestuurders
hadden kritiek op zijn functioneren - Da Costa zou een slecht persbericht hebben gemaakt38 - maar het hoofdpunt was <lat De Telegraaf
dreigde een artikel te publiceren over de JOVD en Da Costa's vermeende pedofilie als hij zou aanblijven als bestuurslid. Da Costa zag
in <lat hij moest opstappen, een mening die door de rest van het
hoofdbestuur werd gedeeld. 39 Het gewraakte artikel werd niet gepubliceerd. Enkele maanden later, op 15 mei, kreeg het hoofdbestuur
een audiofragment binnen, waarop de speech was opgenomen van
voorzitter Jarico Vos tijdens 'De Nacht van Da Costa'. Vos, zo staat
er in de notulen, verbood het beluisteren van <lit audiofragment. 40
De notulen zijn zeer summier, maar Vos wilde blijkbaar niet herinnerd warden aan uitspraken die hij op het congres had gedaan.
Jovn'ers beleefden wel meer wilde nachten. Na het traditionele
dansfeest belandden sommige congresgangers bij elkaar in bed,
waar later weer flink over geroddeld werd. De JOVD zou de JOVD niet
zijn als hierover veel grappen werden gemaakt. JOVo -heren die het
met dezelfde dame hadden gedaan noemden elkaar 'kutmaatjes' en
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enkele dames uit Overijssel die geen last hadden van sletvrees stonden bekend als 'de snollen van Zwolle'.41
De JOVD was voorts een prima plek om uit de kast te komen, en <lat
is ook wat veel Jovo'ers is gebeurd. De cultuur naar homo's was vrij
open minded, wat goed past bij het liberalisme. Ook werden tijdens
congressen regelmatig moties besproken die te maken hadden met
homo-emancipatie. In 1998 was in Utrecht het homodispuut Di Caprio opgericht, genoemd naar Leonardo di Caprio die <lat jaar de
hoofdrol speelde in de film Titanic. Het dispuut was lOO procent gezelligheid, had een eigen vlag en was bedoeld voor alle homoseksuelen en lesbiennes in de JOVD. Volgens Di Caprio-lid Nathan Soomer
vonden in kamer 408 wilde nachten plaats tijdens het congres, maar
meer wil hij hierover natuurlijk niet kwijt. 42 Lesbiennes trof je bij de
JOVD zelden aan. Een mogelijke verklaring hiervoor is <lat de mannelijke cultuur van de JOVD - een beetje brallen en zuipen en seksistische grappen maken - de meeste lesbiennes nogal tegenstaat.
Ook in de nieuwe eeuw bleven plaatselijke afdelingen soms voor
kopzorgen zorgen. In 2006 was de JOVD Maastricht voornemens om
Filip Dewinter uit te nodigen, de leider van de omstreden Belgische
partij Vlaams Belang. Landelijk voorzitter Terwal wist deze discussieavond te verhinderen en voorkwam zo een boel negatieve publiciteit. 43 Maar ook in het progressieve Amsterdam waren er problemen. Begin 2009 richtten enkele JOVD -leden het dispuut Batavia op,
<lat een broeinest werd voor ultranationalisten, die door UvAwetenschappers als extreemrechts werden betiteld. 44 De JOVD Amsterdam besloot al gauw om met het dispuut te breken en wist zo
haar blazoen schoon te houden. 45 Op 31 mei 2015 was er ten slotte
ophef op twitter, nadat een <lag eerder enkele JOvo'ers uit Rotterdam de Europese vlag hadden vertrapt en daarna in brand gestoken.
Enkele Jonge Democraten waren verontrust en voor sommige linkse activisten was <lit het bewijs <lat de JOVD 'radicaliseerde', maar het
bleek een baldadige dronkemansactie van enkelingen te zijn.46 Er
volgden geen royementen, een JOVD' er kreeg een waarschuwing. De
landelijke media pikten het nieuwtje niet op.
Ten slotte werd de in 1996 opgeheven afdeling 't Gooi geen nieuw
leven ingeblazen. Hoewel Ciska Scheidel in <lat jaar nog had gezegd
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dat de afdeling na een of twee jaar weer ZOU kunnen Worden heropgericht was ze hier in 2010 geen voorstander van. In de notulen van
het hoofdbestuur staat: 'Ciska raadt af. Hoop gedoe.' 47
TUSSENBALANS

De JOVD had na de paarse kabinetten geen main theme meer, maar
bleef in het nieuwe millennium, zoals De Telegraaf dat zo mooi zei,
'fris en fruitig'. Dejonge liberalen worstelden met nieuwe uitdagingen als het terrorisme en populisme en bewogen zich in deze jaren
meer naar rechts, hoewel de JOVD zich in 2007 achter de kandidatuur van Mark Rutte schaarde. Uiteraard bleef de JOVD trouw aan
haar liberale idealen: de vrijheid van meningsuiting en de immateriele erfenis van paars. Met prijzen als de Liberaal van het jaar, de
Liberale aanmoedigingsprijs en de Joop-den-Uyl-Award wist de
JOVD de nodige media-aandacht te scoren en zich op een ludieke,
tegendraadse wijze te profileren als het geweten van het liberalisme.
Ten aanzien van sociaal-economische kwesties boog de JOVD ook
meer naar rechts. De jonge liberalen waren voor een vlaktaks en
voor afschaffing van de studiefinanciering. Ze braken in 2010 de onderhandelingen over een jongerenakkoord van Paars plus af en ook
moesten ze niets meer hebben van het idee van een basisinkomen,
dat onder progressieve partijen en intellectuelen weer in de mode
was.
Zoals altijd had de JOVD te maken met bestuurdersconflicten en
lastige afdelingen. De vereniging wist het interne gedoe te overleven, hoewel sommige betrokkenen er wellicht een vervelende kater
aan hebben overgehouden. Gelukkig werd er natuurlijk ook een heleboel lol gemaakt bij de JOVD. Tijdens debatwedstrijden in de afdelingen, tijdens bezoeken bij andere politieke jongerenorganisaties,
op congressen, op de dansvloer en last but not least in de hotelkamer. De JOVD -geschiedenis was er een met vele hoogtepunten.
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De JOVO heeft haar onafhankelijkheid altijd st erk gekoesterd. Net als
haar voorgangers de Vrijzinnig-Democratische Jongerenorganisatie en de Bond van Jonge Liberalen was de Jovo als liberale jongerenorganisatie onafhankelijk en waren haar leden zeer aan die onafhankelijkheid gehecht. De onafhankelijkheid kwam eigenlijk maar
een keer echt in gevaar, in de jaren tachtig toen de VVO wilde dat de
JOVO met de vvo-jongeren zou moeten fuseren . Dankzij onder andere het lobbywerk van JOvo'er Marco Swart is <lat toen niet gebeurd.
Ondanks deze onafhankelijkheid was de band met de vvo voor de
Jovo erg belangrijk. Deze band was er al vanaf de oprichting. De intellectueel onafhankelijke Jovo had de vvo nodig, niet alleen finan cieel maar ook als partij waartegenover de jonge liberalen hun principiele liberale standpunten moesten formuleren. De JOVO was het
geweten van het liberalisme, maar vooral van de vvo. Alleen bij uitzondering probeerde de JOVO ook het geweten van de Democraten
te spelen, bijvoorbeeld in 1990 toen de JOVO Zwolle 066 bekritiseerde omdat de Zwolse 066-fractie tegen subsidie van Roze Zaterdag
had gestemd. In de jaren zestig probeerde de Jovo een brugfunctie
tussen vvo en 066 te vervullen, maar deze poging was al vanaf de
start tot mislukken gedoemd omdat beide partijen <lit niet zagen zitten. In de jaren zeventig had de JOVO meer succes met het Des Indesberaad, hoewel pas in 1994 de door de JOVO zo vurig gewenste paarse
coalitie tot stand kwam. Aanvankelijk was de vvo nog niet zo ver,
maar 066 en de PvdA ook niet. In het nieuwe millennium werd de
prijs Liberaal van het jaar voor de Jovo het middel om de vvo deliberale spiegel voor te houden. Natuurlijk werkten JOVO en vvo ook
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veel samen. Een mooi voorbeeld is de Liberale Jongerendag die JOVD
en VVD in i986 samen organiseerden. Ook was de JOVD jarenlang de
hofleverancier van vvD-politici en waren vvD-leiders Wiegel, Nijpels en Rutte alle drie voormalig voorzitter van de JOVD. Rutte is tot
nu toe de laatste JOVD'er die een grote carriere in de vvD maakte.
Het lijkt er op <lat de JOVD de functie van hofleverancier verloren
heeft.
Als onafhankelijke liberale jongerenorganisatie die vooral op de
vvD was gericht kwam de JOVD dikwijls met verrassende ideeen. Het
al genoemde Des Indes-beraad is het beroemdste voorbeeld, maar de
JOVD pleitte in de jaren zestig voor radicale democratisering (ideeen
waar D66 mee aan de haal zou gaan en verder zou uitwerken), in de
jaren zeventig was de JOVD voor legalisering van pedofilie, in de jaren
tachtig pleitten de jonge liberalen voor het basisinkomen, in de jaren
negentig was er het paarse jongerenakkoord en in het nieuwe millennium wilde de JOVD onder andere een nieuw pensioenstelsel en de
vlaktaks invoeren. Aanvankelijk profileerde de JOVD zich als een organisatie die links van de VVD stond, maar <lat is tegenwoordig niet
altijd meer zo. Op materieel en immaterieel gebied is de JOVD onversneden liberaal. Op materieel gebied noemen we de keuzes van de
JOVD vaak 'rechts', op immaterieel gebied 'links'. De JOVD heeft een
eigen agenda en voert een eigen ideologische koers. Dat was vroeger
zo. Dat is nog steeds zo. Toen het paarse kabinet aantrad had de JOVD
geen duidelijk main theme meer, hoewel na de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh de vrijheid van meningsuiting een heel belangrijk thema werd.
In tegenstelling tot linkse jongerenorganisaties probeerde de JOVD
invloed uit te oefenen door te lobbyen en door met goed doordachte
tegenvoorstellen te komen. Toch was de JOVD, in tegenstelling tot de
christelijke politieke jongerenorganisaties, niet bang om af en toe te
provoceren. De JOVD deed <lit niet via demonstraties, maar door
middel van persberichten en zelfbedachte prijzen. De JOVD wist
vaak de mediate halen. Vaak was .<lit positief, vooral als de JOVD
weer met een vernieuwend idee kwam. Als de JOVD negatief in het
nieuws kwam lag <lit aan interne ruzies, lastige afdelingen of standpunten die ontactisch naar de media waren gecommuniceerd, zoals
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bijvoorbeeld het monarchiestandpunt in de jaren tachtig en de 'bestialiteitenaffaire' in de jaren negentig. Het provocerende medium
GeenStijl schetste natuurlijk ook een bepaald, eenzijdig, beeld van
de jonge liberalen, maar uiteindelijk hadden de grappen van Rutger
Castricum geen negatieve gevolgen voor de JOVD.
Conflicten in de JOVD hadden vaak botsende ambities en karakters als oorzaak, maar niet altijd. Begin jaren tachtig werd de JOVD
beheerst door een sterke links-rechtstegenstelling, in 1996 werd de
afdeling 't Gooi opgeheven omdat enkele leden extreemrechts zouden zijn. Ook de onafhankelijkheid kon een bron van conflict tussen JOVD'ers zijn. De in 1958 over de onafhankelijkheid ingediende
motie van Erwin Nypels en de in 1961 aangenomen motie van Ferry
Hoogendijk zetten de verhoudingen in de JOVD, met name die tussen het hoofdbestuur en de rest van de vereniging, op scherp.
De JOVD is voornamelijk een politieke vereniging voor studenten
geweest. Alleen eind jaren zeventig en begin jaren tachtig, toen de
JOVD zo'n 5000 leden had, waren er ook veel scholieren en werkende
jongeren lid. Dat de JOVD vooral uit studenten bestond zorgde voor
een studentikoze sfeer. Die was aan de ene kant heel serieus. Op de
JOVD-congressen werd op nogal formele wijze gediscussieerd. De
JOVD was wat dat betreft een echte leerschool, niet alleen in de liberale beginselen maar ook hoe je moties moest schrijven en hoe je
politieke standpunten goed moest beargumenteren. Aan de andere
kant was er ook veel ruimte voor humor en werd er flink gefeest. De
JOVD'ers dansten en vreeen er op los. Er ontstonden veel al dan niet
kortstondige relaties en ook voor homo's was de JOVD een waar paradijs.
Wat moet de JOVD doen in de toekomst? Wat voor politiek moeten de jonge liberal en voeren? Als historicus is het eigenlijk niet mijn
taak om de JOVD van zulke adviezen te voorzien. Gelukkig wilde
JOVD-premier Mark Rutte, toen ik hem interviewde, nog wat 'wijze
woorden' aan zijn oude clubje meegeven:
De JOVD moet vooral onafuankelijk blijven, geen braaf clubje worden. De JOVD is zelf verantwoordelijk voor all es, als het mis gaat lost
de vvo het niet op. Deze verantwoordelijkheid, die andere jonge150
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renorganisaties niet hebben, moet worden gekoesterd. De rovo
moet lekker kritisch zijn. Het is een goede opleidingsschool voor
later. Juist <lat de rovo veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt helpt daarbij. De rovo moet geen vvo-folders in haar
kraampjes leggen. Het moet geen applausmachine worden. Toen ik
066-leider Alexander Pechtold op televisie zag tijdens een uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen, omringd door Jonge
Democraten in hippe T-shirts, dacht ik: 'Dat moeten wij niet
willen:' 1

151

BIJLAGE 1

Landelijk voorzitters

W.J. de Blaey, 26 februari 1949 - augustus 1949
Jacques Linssen, augustus 1949-8april1951
Frits van Gelder, 8 april 1951-17 november 1951
Edgar Nordlohne, 17november1951 - 15november1952
Hein Roethof, 15 november 1952 - 10 november 1956
Huub Jacobse, 10november1956- 24oktober1959
Evert Hoven, 24 oktober 1959 -11november1961
Mattie de Bruijne, 11november1961 - 10 november 1962
Erwin Nypels, 10 november 1962 - 31oktober1964
Reinier Heyting, 31oktober1964- 6 november 1965
Hans Wiegel, 6november1965-29 oktober 1966
Gerard van der Meer, 29oktober1966- 28oktober1967
Henk Bosma, 28 oktober 1967 - 8 november 1969
Dick Dees, 8 november 1969 - 27 februari 1971
Domien van Wees, 27 februari 1971-10 maart 1973
Roy Lantain, 10maart1973-15februari1974
Ed Nijpels, 15februari1974 - november 1975
Johan Remkes, november 1975 - 12 maart 1977
Gijs de Vries, 12 maart 1977-17 juni 1978
Frank de Grave, 17juni1978-29maart1980
Robert de Haze Winkelman, 29 maart 1980 - 14 maart 1981
RoelofHouwing, 14 maart 1981 - 7september1982
Eric Brinckmann, 7september1982-12 november 1983
Herman Vermeer, 12november1983 - 17november1984
Julius Remarque, 17november1986 - 21juni1986
Eric Balemans, 21juni1986 - 21april1987
Annette Nijs, 26 april 1987-19 november 1988
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Mark Rutte, 19 november 1988 - 22 juni 1991
Cor Schagen, 22 juni 1991 - 14 november 1992
Koen Petersen, 14 november 1992 -18 juni 1994
Arjan Toor, 18 juni 1998 - 23maart1996
Ciska Scheidel, 23 maart 1996 - 20 juni i998
Robin Bremekamp, 20 juni 1998 - mei 1999
Jeroen de Veth, mei 1999 - 25 november 2000
Maarten Burggraaf, 25 november 2000 - 24 november 2001
Rense Weide, 24 november 2001 - september 2002
Ferdi de Lange, september 2002- 22 november 2003
Paul van As, 22 november 2003 - 29 januari 2004
Egbert Adrichem, 1 februari 2004 - 3 april 2004
Paul Laane, 3 april 2004 - 20 november 2004
Hans de Backer, 20 november 2004 - 20 november 2005
Klaas-Jeroen Terwal, 20 november 2005 - 1 juni 2006
Jasper Honkoop, 1 juni 2006 - 1juli2006
Saul Janssen, 1juli2006 - 19 november 2006
Sabine Koebrugge, 19 november 2006 - 17 november 2007
Jeroen Diepemaat, 17 november 2007 - 22 november 2009
Martijn Jonk, 22 november 2009 - 30 november 2011
Bram Dirkx, 30 november 2011-19 september 2012
Nick Derks, 19 september 2012-11 november 2012
Jarico Vos, 11 november 2012 - 17 november 2013
Christiaan Kwint, 17 november 2013 - 4 oktober 2014
Tom Leijte, 4 oktober 2014-3 oktober 2015
Matthijs van de Burgwal, 3 oktober 2015-

153

BIJLAGE 2

Erevoorzitters, ereleden
en leden van verdienste

EREVOORZITTERS

Prof. mr. P.J. (Pieter) Oud
Gehuldigd op 14 september 1957 te Rotterdam
( overleden op 13 augustus 1968)
Drs. H.A. (Henk) Korthals
Gehuldigd op 15februari1974 te Utrecht
(overleden op 1november1976)
Mr. W.J. (Molly) Geertsema
Gehuldigd op 24maart1979 te Ede
(overleden op 27 juni 1991)
H. (Hans) Wiegel
Gehuldigd op 27februari1999 te Den Haag
ERELEDEN

H.A. (Henk) Korthals, gehuldigd op 18 november 1951 te Zwolle
2. W.J. (Molly) Geertsema, gehuldigd op 15 februari 1974 te
Utrecht
3. E. (Erwin) Nypels, gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede
4. H. (Hans) Wiegel, gehuldigd op 24 maart 1979 te Ede
5. H.H. (Huub) Jacobse, gehuldigd op 10maart1984 te Rotterdam
(overleden op 15januari1993)
6. J.G.C. (Jan-Kees) Wiebenga, gehuldigd op 5 maart 1994 te Den
Haag
7. D.J.D. (Dick) Dees, gehuldigd op 27 februari 1999 te Den Haag
L
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8. J.W. (Johan) Remkes, gehuldigd op 27 februari 1999 te Den
Haag
9. G.M. (Gijs) de Vries, gehuldigd op 27februari1999 te Den Haag
10. F.H.G. (Frank) de Grave, gehuldigd op 28 februari 2004 te Zeist
11. M. (Mark) Rutte, gehuldigd op 17 november 2010 te Utrecht
12. Loek Hermans, gehuldigd op 28 maart 2015 te Mierlo
13. Ed Nijpels, gehuldigd op 28 maart 2015 te Mierlo
14. Jan van Zanen, gehuldigd op 28 maart 2015 te Mierlo
LEDEN VAN VERDIENSTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jacques Linssen, 15 november 1952 (overleden op 25 januari
2009)
Tim de Vries, 12november1955
Edgar Nordlohne, 10november1956
Rien Booy, datum onbekend
Lukas Oosterveld, datum onbekend
Hein Roethof, datum onbekend (overleden op 15januari1996)
Gert Stempher, datum onbekend
0 . Tammes, datum onbekend
Gilles van der Zande, datum onbekend
Huub Jacobse, 5november1960
Evert Hoven, 31oktober1964
Rob Hofman, 6 november 1965
Ruud Jager, 24maart1979
Bert van der Stoel, 24 maart 1979
RoelofHouwing, 10maart1984
Marco Swart, 10 maart 1984
Jan van der Laag, 25 juni 1989
Jules Maaten, 25juni1989
Ada den Ottelander, 25juni1989
Dries van Bergeyk, 5 maart 1994
Mark Rutte, 5 maart 1994
Eduard van der Biezen, 27 februari 1999
Koen Petersen, 27 februari 1999
Robin Bremekamp, 28 februari 2004
Chris Jetten, 28 februari 2004
155

BIJL AGE 2

26.
27.
28.
29.
30.
31.

EREVOORZITTERS, ERELEDEN EN LED EN VAN VERD I EN STE

Ciska Scheidel, 28 februari 2004
Sander Janssen, 23 november 2008
Jeroen de Veth, 23 november 2008
Geert Jansen, 12 april 2014
Laurens Heinen, 12 april 2014
David Vermorken, 12 april 2014

BJILAGE

3

JOVD-prijzen

LIBERAAL VAN HET JAAR

Jaar
1995

1996
1997

1998

1999

2000
2001

2002

2003

2004
2005

2006

Naam
Hans Dijkstal

Organisatie Functie
Vice-premier,
minister van
Binnenlandse Zaken
Jozias van Aartsen VVD
Minister van LNV
Gijs de Vries
Voorzitter ELDRVVD
fractie in EP
Klaas Groenveld
VVD
Directeur
wetenschappelijk
instituut
Minister
-president
Guy Verhofstadt
VLD
Belgie
Henk Kamp
VVD
Tweede Kamerlid vvo
Minister-president
AndersFogh
Denemarken
Rasmussen
Universitair
Paul Cliteur
hoofddocent
U niversiteit Leiden
Minister van Sociale
Aart Jan de Geus
CDA
Zaken
Minister van VROM
Sybilla Dekker
VVD
Femke Halsema
GroenLinks Fractievoorzitter
GroenLinks
Minister van
GerritZalm
VVD
Financien
VVD
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BU LAGE3 JOVD-PR UZEN

2007

Sophie in 't Veld

066

2008

Neelie Kroes

VVD

2009

Hans Teeuwen
Bits for freedom
InezWeski
Edith Schippers

2010
2011
2012

2013

2014

Alexander
Pech told
Michiel van Eyck

VVD

D66

LIBERALE AANMOEDIGINGSPRIJS

Jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Naam
Geert Wilders
niet uitgereikt
niet uitgereikt
Ivo Opstelten
niet uitgereikt
Bernhard Wientjes
Henk Kamp

JOOP-DEN-UYL-AWARD

Jaar
2009
2010

Naam
Geert Wilders
Europees Parlement

Lid Europees
Parlement
Eurocommissaris
Mededinging
Cabaretier
Advocaat
Minister van
V oksgezondheid,
W elzijn en Sport
Fractievoorzitter 066
Antiquair
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