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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 antirookmagiër 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
o' 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 vvo 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 Een partijtje libre, waarin
Wiegel zijn liberale idealen uit de doeken deed. Hij moest weliswaar
niets hebben van staatkundige vernieuwingen waar 0'66 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 politiek 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 dit 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 JQvo'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 bood, maar de liberale jongerenorganisatie ook
naar de rand van afgrond bracht.
ONAFHAN KELIJ KH El D

Voor de JOVD 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 dat twee leden van het hoofdbestuur hadden meegewerkt aan een vvo-activiteit. Ze hadden zitting genomen in een comité dat 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 Jon geren Organisatie Vrijheid en Democratie in algemene
ledenvergadering te Arnhem bijeen, enz. enz.
overwegende
dat in het verleden de goede verhoudingen tussen de VVD en de
JOVD door misverstanden onnodig zijn verstoord,
spreekt als haar mening uit:
dat de JOVD als onafhankelijke organisatie desgevraagd in de
toekomst loyaal haar medewerking zal geven aan manifestaties,
van liberale organisaties;
deze loyale medewerking houdt in, dat bestuursleden ofleden van
de JOVD officieel zitting nemen in voorbereidingscommissies,
e.d.,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ferry Hoogendijk had deze motie ingediend nadat JOVD -voorzitter
Evert Hoven had geweigerd om toe te treden tot de voorbereidingscommissie van de VVD -dag van 196i. 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 U te maken'.
De motie 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 dat 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 onafhankelijkheid van de
JOVD. Degenen die het niet eens waren met Hoogendijk waren van
mening dat zijn motie de onafhankelijkheid van de JOVD in gevaar
bracht, omdat hoofdbestuurders een uitnodiging van de VVD om
deel te nemen aan haar manifestaties dan 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 financiële
ondersteuning. Met andere woorden: wel de lusten, niet de lasten.4
HET LIBERAAL DEMOCRATISCH CENTRUM

De JOVD koesterde haar onafhankelijkheid maar streefde tegelijkertijd ook naar meer invloed op de VVD. Ondanks de officiële gesprekken die de JOVD eind jaren vijftig met de VVD was aangegaan bestond
er geen formeel overleg tussen beide liberale organisaties. Er werd
alleen ieder jaar gesproken over de financiële bijdrage van de VVD
aan de JOVD, maar tijdens dit overleg werd er alleen over financiële
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 D'66, stelde daarom voor een convent van liberale organisaties en instellingen op te richten. Hij verdedigde dit plan op het VVD-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 vvD 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 (wc), in juni 1962 opgericht
door onder anderen (oud-)JOVD'ers Hein Roethof, Erwin Nypels en
Edgar Nordlohne, wilde de VVD vernieuwen. Het initiatief voor het
wc kwam bij VVD-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 richting 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 of hij nog lid van de VVD
moest blijven, werd door Korthals benaderd om voorzitter van het
LDC te worden.
Het LDC was van mening dat de VVD intern moest democratiseren
en tevens meer ruimte moest bieden aan inhoudelijke discussies. De
partijtop moest echter niets van deze nieuwe ideeën hebben. Tij dens een vergadering van het VVD-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 doel van het wc, dat Korthals lijsttrekker van de VVD 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 1963. Het LDC discussieerde vervolgens over de vraag of men VVD -lid moest blijven of dat er misschien
een Liberale Volkspartij moest komen. De overgrote meerderheid
wilde echter binnen de VVD blijven opereren. LDC-voorzitter Roethofverliet 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 1966
raakte het wc echter de helft van zijn leden kwijt toen D'66 werd
opgericht. Het LDC zou nog tot 1970 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 1960 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 1 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 1 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 1 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 meerdere kranten over de 1 mei-viering van 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 principiële 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 dat het JOVD-wensenlijstje in grote mate zou overstemmen met dat van 'Tien over rood'
van Nieuw Links: 'Wij zitten bepaald niet in de roze hoek. Als er een
bepaalde overeenstemming zou zijn dan slaat dat 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
dat 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 dan de jaarlijkse groei van het nationaal inkomen.
3. Nederland moet de DDR erkennen en de Oder-Neissegrens van

i.
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Duitsland met Polen. Ook moet Nederland streven naar een
vrede in Vietnam op basis van het Vredesplan Vietnam van de
Nederlandse politieke jongerenorganisaties.
4. De ontwikkelingshulp moet effectief uitgebreid worden o.a.
door het verlenen van hulp bij geboorteregelingsprojecten.
5. 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.
6. De doorstroming in het onderwijs moet worden verbeterd en
meerderjarige studenten moeten een integrale studievergoeding kunnen verkrijgen.
7. De medezeggenschap van werknemers moet worden vergroot
en de ondernemingsraad moet meer bevoegdheden krijgen.
8. 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.
9. De gevolgen van de noodzakelijke en onontkoombare verschuiving van de directe naar de indirecte belastingen dienen voor de
sociaal zwakken zoveel mogelijk te worden opgevangen.
io. In de sociale voorzieningen dient een redelijk eigen risico te
worden ingebouwd en de sociale wetgeving moet worden vereenvoudigd tot één wet en één uitvoeringsorgaan.
ll. 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.
12. 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

49

HOOFDSTUK 2 • ELF OVER ROZE

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. 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.
11

DE OPRICHTING VAN 0'66

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 continuïteit 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-ideeën uit de resolutie Demostaat over staatkundige
vernieuwing mee naar D' 66. '3 Hans Gruijters, die vanaf i962 voor de
12
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VVD in de Amsterdamse gemeenteraad zat, had voor zijn overstap
naar D' 66 in het Algemeen Handelsblad bovendien een artikelenserie
geschreven waarin hij pleitte voor een gekozen minister-president.
Toch moeten we de invloed van de JOVD ook weer niet overschatten.
Belangrijk was bijvoorbeeld ook de in 1964 in het Nederlands Juristenblad verschenen artikelen 'Kiezen of delen' van rechtsfilosoofJan
Glastra van Loon over latere 'kroonjuwelen' van D66: de gekozen
minister-president en het (gematigde) districtenstelsel. 14 De nieuwe
staatsrechtelijke ideeën van D' 66 hadden niet alleen de JOVD als bron.
Veel D' 66-oprichters kwamen uit Amsterdam. Dat was geen toeval. Dankzij JOVD'ers als Hans Gruijters, Huub Jacobse, Reinier
Heijting, Henk Vonhoff en Erwin Nypels was de Amsterdamse
VVD-afdeling eind jaren vijftig een links-liberaal bolwerk geworden.15 Jacobse liet zich begin jaren zestig door Gruijters verleiden
om nog lid van de VVD te blijven, omdat Gruijters de VVD vanuit
Amsterdam grootscheeps wilde vernieuwen. Jacobse wilde graag
deel uitmaken van deze groep van 'angryyoung men'. D'66 oefende
later een grote aantrekkingskracht op Jacobse uit, maar hij bleef net
als V onhoff de vvD trouw. 16 De angry young men kwamen vaak bijeen in de stamkroeg van de Amsterdamse JOVD, de Bamboobar van
Gruijters en Coen Affolter. In dit café zouden in de zomer van 1966
ook de plannen worden gesmeed om D'66 op te richten. Behalve
Hans van Mierlo en Hans Gruijters was ook Reinier Heijting van de
partij.' 7
Wat bewoog de (oud-) JOVD' ers om voor de VVD te bedanken en
voor D'66 te kiezen? Erwin Nypels vond de VVD te rechts en te weinig liberaal. Voor de International Federation ofLiberal 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 VVD . Nypels hoopte begin jaren zestig nog dat de VVD links af zou slaan, maar dat 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 VVD-fractie vond dat dienstplichtige militairen in de kazernes geen 'subversieve' lectuur mochten lezen;
3) De VVD 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 VVD niet veilig was en dat de
partij de aansluiting bij de nieuwe tijd had gemist. De VVD was volgens Nypels een coalitie van liberalen en conservatieven. Dat was
niet positief.
Oud-JOVD'er Hans Gruijters had een soortgelijke ervaring. Hij
wilde als VVD-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 VVDtop nam dit Gruijters zeer kwalijk, want 'de VVD 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 JOVD-hoofdbestuur nam het
voor Gruijters op, maar deze adhesiebetuiging kwam te laat. Gruijters bedankte voor de VVD: 'Door vooraanstaande leidende figuren
wordt landelijk in de VVD een dusdanige mate conformiteit verwacht, dat ik mij als liberaal in die partij niet langer thuis voel."8 Met
'vooraanstaande leidende figuren' bedoelde Gruijters vermoedelijk
de fractievoorzitter van de VVD -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 dat er geen ruimte
was voor linkse geluiden in de vvD.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 VVD opriepen om met deze groep in
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gesprek te gaan. De verklaring haalde echter niets uit. Op 15 september presenteerde het initiatiefcomité 0'66 in het Haagse perscentrum Nieuwspoort een Appèl, aan iedere Nederlander die ongerust is
over de ernstige devaluatie van onze democratie. Op 14 oktober, een
kleine maand na het Appèl, werd o' 66 officieel opgericht in Amsterdam. Tot ver in de jaren negentig noemde 0'66 zich niet liberaal,
maar de partij was dit 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 JOVD. 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 dat maar weinig
elementen uit de Stemverheffing van de JOVD 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 worden 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 JOVD 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 dat Marcuse moest blijven en be53
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sloot om de motie naast zich neer te leggen. Omdat de redactie echter niet wilde dat de gespannen situatie zou blijven voortduren trok
ze zelf haar 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 JOVD. Één november
1967: geboren de JOVVD.' Voor Van Amerongen was het zonneklaar
dat de JOVD niet meer onafhankelijk was en had gecapituleerd voor
de VVD. Voor menig JOVD' er was de strijd echter nog niet beslist. 22
Het hoofdbestuur wilde dat de JOVD een brugfunctie zou vervullen tussen VVD en D' 66. De jongerenorganisatie moest voor aanhangers van zowel de VVD als D' 66 aantrekkelijk zijn. De JOVD wilde met
de VVD en D'66 contacten onderhouden en zich tegenover de laatste
partij net zo opstellen als tegenover de VVD. Helaas voor de JOVD
hadden beide partijen hier weinig behoefte aan. Ook veel JOVD leden, die in de regel rechtser waren dan het hoofdbestuur, waren
sceptisch. In plaats van een brugfunctie te vervullen kwam de JOVD
in een spagaat terecht.
D' 66 zat niet op de JOVD te wachten en hield de jonge liberalen op
afstand. De nieuwe partij wilde zich niet conformeren aan oude ka ders. Net als de vooroorlogse VDB beschouwde D'66 zich niet als een
liberale partij, hoewel de partij dat eigenlijk wel was. Belangrijker
was echter dat D' 66 bang was dat ze door contacten met de JOVD in
de richting van de VVD zou gaan bewegen. D' 66 was een nieuwe partij met een eigen identiteit. Hans van Mierlo beschouwde D' 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 VVD, vooral
financieel. In de jaren zestig waren de contacten tussen JOVD en VVD
intensiever geworden. Er vonden nu regelmatig informatieve gesprekken plaats tussen het JOVD-hoofdbestuur en de VVD-fractievoorzitters in beide Kamers. De JOVD 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 VVD54
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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
vvD-top besloot na enige aarzeling akkoord te gaan met de oprichting van het 'Liberaal Beraad'.
Op 15september1966, op dezelfde dag dus dat het initiatiefcomité
D'66 zijn Appèl 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 VVD-leider Toxopeus aan JOVDvoorzitter Gerard van der Meer hoe de JOVD D'66 tegemoet zou
treden. Van der Meer antwoordde dat D' 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
vvD ofD'66. 'Als de JOVD zich niet aan de partij wenst te conformeren, is dat haar goed recht, maar dan 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 D'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 VVD contacten van de JOVD
met D'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 functioneel? 3) Welke plaats is er voor het liberalisme in de gewenste partijstructuur? 4) Welke functie kan de VVD 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 VVD voor 1971. Om de jongeren voor de VVD te behouden werden
ze dus serieuzer genomen.23
Op 28 oktober 1967 kreeg de JOVD in de persoon van Henk Bosma
wederom een D' 66-sympathisant als voorzitter. Zijn droom was een
nieuwe progressief-liberale partij, een concentratie van D'66, de Politieke Partij Radicalen, een groot deel van de PvdA en een deel van
de VVD. De liberalen in de VVD 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 VVD en D' 66 zou kunnen vervullen. Hierin was hij toch een stuk realistischer dan zijn
voorganger. In de zomer van 1969 bracht het hoofdbestuur een memorandum uit waarin stond dat de JOVD meer institutionele banden met de VVD moest aanknopen. De onafhankelijkheid van de
JOVD was namelijk een 'gradueel begrip'. Het hoofdbestuur was van
mening dat de JOVD meer moest zijn dan een studieclub. Wilden de
jonge liberalen invloed uitoefenen en hun standpunten naar buiten
brengen dan was daarvoor de VVD het meest geëigende kanaal. De
invloed van de politieke jongerenorganisatie zou aanzienlijk kunnen worden vergroot als de JOVD een formele ingang zou hebben bij
devvD.
Op het congres van 8 en 9 november 1969 in Emmen presenteerde
het hoofdbestuur zijn voorstel over de samenwerking met de VVD.
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 - VVD -lid moesten zijn. De voorzitter en de secretaris
zouden zitting moeten nemen in de VVD -partijraad en er zouden
JOVD'ers in diverse partijcommissies worden benoemd. Hoewel het
voorstel een goede kans leek te maken om te worden aangenomen
gooide een forum van voormalige Jovn-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 formulering zou aanvaarden dat ze een onafhankelijke politieke jongerenorganisatie was, die zich primair richt op de VVD, zonder dat dat
contacten met andere politieke en maatschappelijke organisaties
uitsluit." 5
Dees oogstte veel applaus. Het was dan 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 o' 66
en andere politieke partijen aanhalen. Dit leidde tot het vermaarde
Des In des-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
dat 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 dat 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 schreef hij samen met de andere redactieleden de satirische rubriek 'Spioneur', waarin ze andere JOVD'ers
en soms 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 dat de ober stiekem twee halfvolle flessen wijn met
elkaar mixte, in de veronderstelling dat die studenten toch niets zouden merken. Wiegel vroeg de ober of hij 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 VVD-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 VVD-top had de actie van Gruijters veroordeeld, maar
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de JOVD vond bij monde van Wiegel dat Gruijters de vrijheid had
om dit te zeggen. VVD-senator Harm van Riel was woedend en zei in
de wandelgangen tegen Wiegel dat de JOVD de VVD-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 VVD-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 D'66 en de verhouding van de JOVD tot de VVD
eisten echter hun tol. De JOVD liep terug van bijna 2000 leden rond
1960 naar zo'n 500 in 1972. Omdat de JOVD 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 de liberale jongeren gold iets soortgelijks: ze werden liever meteen lid
van D'66, een politieke partij waarin jongeren ook actief meedraaiden en direct invloed konden uitoefenen. Nadat Haya van Someren-Downer VVD-voorzitter was geworden nam ook de 'moederpartij' de liberale jongeren eindelijk serieus.30
Door deze ontwikkelingen was de JOVD in de tweede helft van de
jaren zestig een progressieve debatingclub geworden. Vorming was
niet belangrijk, het draaide om het beïnvloeden van de politiek. Degene die deze koers belichaamde was Gerard van der Meer, van 1966
tot 1967 voorzitter van de JOVD en van 1967 tot 1970 hoofdredacteur
van de D riemaster. Net als zijn voorganger Marcuse sympathiseerde
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Van der Meer met D' 66 en het JOVD-blad sloeg onder zijn leiding een
gepolitiseerde toon 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 imperia listische 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 António 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 ideeën, 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 ideeën en vernieuwende initiatieven.
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