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DE JOVD IN DE JAREN ZEVENTIG

Het geweten van het liberalisme

Tijdens de viering van het vijfde lustrum van de JOVD, op 15 februari
1974, werd VVD-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 dat 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
dat de Liberale Staatspartij en de Vrijzinnig-Democratische Bond,
vanafi966 naast de VVD ook D' 66. Korthals beschouwde D' 66 ook als
een liberale partij en hoopte dat de Democraten zouden terugkeren
naar de liberale moederschoot. Dat was alleen mogelijk als de VVD
een beweging naar het midden zou maken.
Korthals zou tweeënhalf 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 dat Korthals de
JOVD een ideologisch fundament heeft meegegeven. De JOVD
richtte zich vanaf 1969 weer in de eerste plaats op de VVD, 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 D' 66 en andere politieke partijen
en waren de initiatiefnemers van het Des Indes-beraad, een informeel overleg tussen politici van VVD, D'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 VVD-leider en
voormalig JOVD-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 D'66 had
een lange voorgeschiedenis. Volgens historicus Mark Verschoor,
die in 2013 zijn masterscriptie schreef over 'De lange 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 VVD-coryfee
Molly Geertsema, startte het beraad eind 1976. Eddy Habben Jansen
noemt in zijn boek het jaar 1973· De in 1996 overleden oud-1ovD'er
en PvdA-parlementariër 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
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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 stuk serieuzer geworden. Aanleiding van deze gesprekken was de motie partijvernieuwing van de JOVO:
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 JOVO
en o' 66 vergeleken werden. ( ... ) Deze gesprekken zullen naar verwacht wordt ook in het komende jaar worden voortgezet. 4
Behalve met 0'66 knoopte de JOVO ook banden aan met os'70, de
rechtse sociaaldemocraten die zich in i970 uit onvrede over Nieuw
Links van de PvdA hadden afgesplitst. Met os'70 voerde de JOVO in
1971-1972 één 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 Jovo ook met de
Vrije Democraten rond de tafel zitten. Deze nieuwe partij was op
14 april 1973 opgericht omdat de initiatiefnemers vonden dato' 66 te
nauw met de PvdA samenwerkte. 5 De JOVO vroeg zich in het jaarverslag echter af of de Vrije Democraten het wel zouden redden als politieke partij. 6 Er waren immers al zo veel nieuwe partijen.
De informele gesprekken tussen JOVO en 0'66 bleken het duurzaamst en werden vanaf het 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 o' 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-rovo'er Nypels, die warme banden met de Jovo was blijven
onderhouden, was er dus vanaf het 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 leiding van Hein Roethof.
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Links: Het gedenkboek van het eerste lustrumcongres van de JOVD op
13 en 14 november 19 54 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
van 14september1957
te Rotterdam.

Het hoofdbestuur van Huub Jacobse in 1959·

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.

Het hoofdbestuur van
Hans Wiegel (19651966) .
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Hans Wiegel (links) overhandigt op 29 oktober i966 de voorzittershamer
aan Gerard van der Meer.

De JOVD-voorzitters Dick Dees (1969-1971), Ed Nijpels (1974-1975),
Johan Rernkes (1975-1977) en Frank de Grave (1978-1980).
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wetenschappelijk bureau van D' 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 dat D' 66 zou terugkeren tot de liberale moederschoot. Erwin
Nypels beschouwde D' 66 als liberaal en als de voorzetting van de
vooroorlogse Vrijzinnig-Democratische Bond, maar hij vormde binnen D' 66 een minderheid. Het JOVD-bestuur hield het bestaan van het
beraad geheim, maar Jan Weggemans, hoofdredacteur van de Driemaster, gaf in het artikel 'De VVD en de partijvernieuwing' van mei
1973 een duidelijke hint. Hij schreef dat officiële gesprekken met liberalen buiten de VVD op niets waren uitgelopen en brak een lans voor
onofficiële contacten: 'De basis van de VVD zal aangemoedigd moeten
worden kontakt te zoeken met liberaal-denkenden buiten de vvo.'
Hij zinspeelde hier op het Des Indes-beraad.8 De hoofdredacteur zat
op dezelfde lijn als Henk Korthals: D' 66 moest er weer bij om de vvD
naar het midden te trekken.
HET TWEEDE DES IN DES-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 VVD, D'66 en de
christendemocratische partijen, D' 66 moest erbij om het liberale geluid in zo'n coalitie te versterken, maar 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-JOVD'ers
Hein Roethof en Aad Kosto. Een coalitie tussen PvdA, VVD en D'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 In des-beraad ingrijpend van karakter veranderde had
volgens Erwin Nypels te maken met de heropleving van o' 66. Nadat
0'66 in 1974 bijna was opgeheven - de meerderheid van het congres
was voor maar de opheffing vereiste een tweederde meerderheid -
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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 tot leven was gekust voelden D'66'ers
niet langer de behoefte om met de JOVD te spreken over liberale partijvorming. Het gesprek moest een ander doel dienen.
De abortusdiscussie, die in 1976 speelde, werd een belangrijke
trigger. In september 1976 stemde een meerderheid in de Tweede
Kamer voor het initiatiefvoorstel van PvdA' ers Roethof en Jan Lamberts en VVD'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
VVD -fractie. De senatoren stemden niet alleen vanwege hun inhoudelijke bezwaren tegen. De tegenstem was tevens een handreiking
aan de christendemocraten, met als doel dat de VVD in de toekomst
weer in de regering zou komen. Progressieve VVD'ers en JOVD'ers
beschouwden het stemgedrag van de VVD-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 Appèl (CDA) .12 De liberalen en de sociaaldemocraten
speelden in dit spel de tweede viool. De VVD en PvdA sloten elkaar uit
en moesten, als ze wilden regeren, altijd met de christendemocraten
samenwerken. Sinds 1959 hield de VVD vast aan de in hoofdstuk 1 genoemde 'lijn-Oud', namelijk dat de partij niet met socialisten wilde
samenwerken. Vanaf i967 sloot de PvdA ook de VVD uit. 13 Het gevolg
van deze wederzijdse uitsluiting was dat de christendemocraten dan
10
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weer voor de VVD en dan 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 hing 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 VVD 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. '5
Volgens Erwin Nypels had de strikte geheimhouding twee redenen. Ten eerste waren er bij de PvdA en bij de VVD 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 VVD'ers waren immers tegen een coalitie tussen
rood en blauw.
Bij D'66, de derde partij van de gedroomde coalitie, lag het beraad
niet gevoelig. Het was volgens Nypels 'een publiek geheim dat D'66
dit niet aan de grote klok wilde hangen, maar we deden er onderling
niet geheimzinnig over'. Wel waren de leidende figuren bij D' 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 georiënteerd, 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 D' 66, PvdA en de
PPR in zouden moeten opgaan. Pas in de tweede helft van de jaren

HOOFDSTUK 3 • HET GEWETEN VAN HET LIBERALISME

tachtig zou Van Mierlo van mening veranderen en het nut van het
Des In des-beraad inzien. '6 Dat een niet onaanzienlijk deel van D' 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: D'66 sprak toen uit niet met de VVD te willen samenwerken. De D'66'ers die op het Des Indes-beraad aanwezig waren
verklaarden allemaal dat ze hier fel tegen waren. Zij verklaarden bovendien dat hun partij in de toekomst onafhankelijk van de PvdA
zou zijn, onder meer 'doordat de heer Van Mierlo zich teruggetrokken heeft' .17
Dat de weg naar Paars zo lang duurde had te maken met de grote
verschillen tussen PvdA en VVD en de aanvankelijke tegenstand bij
een deel van D' 66. Het Des Indes-beraad begon klein en in het geheim,
maar wist langzaam maar zeker steeds meer draagvlak te creëren voor
het idee van een coalitie zonder christendemocraten. Volgens Frank
de Grave, die eerst als JOVD'er en later als VVD-Kamerlid een trouwe
bezoeker was van de Des Indes-bijeenkomsten, zorgden de kabinetten-Lubbers ervoor dat PvdA en VVD elkaar wisten te vinden:
In het begin was het Des Indes-beraad revolutionair en omstreden,
ook bij de VVD-top. In de loop van de jaren tachtig, ten tijde van het
kabinetten-Lubbers, kwam er echter een kantelmoment. De VVD
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 het CDA
dramatisch had verloren, waren alle voorwaarden voor de samenwerking er eindelijk. En toen het uiteindelijk lukte hadden we allemaal het gevoel: hier gebeurt iets historisch. 18
DE JOVD VINDT ZICHZELF OPNIEUW UIT

Het Des Indes-beraad was een initiatief van het JOVD -bestuur. De
meeste JOVD'ers wisten niets van dit beraad af, laat staan wat er besproken werd. Pas eind jaren zeventig zou het ideaal van Des Indes
onderdeel gaan uitmaken van de JOVD-ideologie. In het begin van
dit decennium voerde de JOVD echter een politieke koers die als
'progressief te typeren valt.
68
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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 dan
de Stemverheffing uit 1966, maar ook een stuk progressiever. Niet alleen was de letter c konsekwent voor dek 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, n'66 en PPR landelijk met elkaar afspraken samen te willen regeren in een progressieve coalitie.
Bij de JOVD leefden in deze tijd dus soortgelijke ideeën 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 Comité Jongeren voor Vietnam ondertekend, waarin de Amerikaanse politiek krachtig werd veroordeeld. Het Comité bestond vooral uit linkse organisaties. Omdat de
meerderheid van het congres afstand nam van de verklaring besloot
het hoofdbestuur zich uit het Comité terug te trekken. Ook stapte
het hoofdbestuur uit de Europese Veiligheid Conferentie, die naar
de smaak van het congres ook te links was. Volgens Habben Jansen
had het bestuur tijdens dit congres 'de grenzen van de speelruimte
ter linkerzijde bereikt'.2°
Het PKP 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-
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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 paragraaf besproken 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. JOVD'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 het volgende:
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 dan 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-parlementariër 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 VVD-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 i978 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 controversiële 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 VVD. De polarisatie zou het ontwikkelen van nieuwe politieke ideeën in de weg staan. Volgens de JOVD reageerde VVD -leider
Wiegel vooral op wat links zei, maar kwam hij zelf niet met nieuwe
ideeën. 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 1975 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 Remkes, 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 dat er 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 in 1977 het ideaal van de JOVD worden. 27
De kritiek van de JOVD op de polarisatie werd door de linkervleugel van de VVD gedeeld. Ook Henk Vonhoff, die in 1971 door Wiegel
was verslagen in de strijd om het fractievoorzitterschap, en Molly
Geertsema, Wiegels voorganger als VVD -fractievoorzitter, vonden
dat de VVD in de jaren zeventig te ver naar rechts overhelde. Vonhoff
raadde de VVD een niet-polariserende middenkoers aan. Hij was
bang dat de VVD anders in een isolement terecht zou komen en zich
blijvend zou veroordelen tot de oppositie. Geertsema vreesde dat
het 'ware liberalisme' in de VVD ten onder dreigde te gaan aan de
golven van nieuwe leden en kiezers. Dankzij Wiegel groeide de VVD
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 VVD'ers vonden dat hun partij een coalitie met de PvdA niet mocht uitsluiten, hoewel ze - terecht - vermoedden dat 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 dat het op langere termijn - dus niet al na de verkiezingen van 1977 - mogelijk moest worden dat PvdA en VVD gezamenlijk
regeringsverantwoordelijkheid zouden dragen. Daarnaast deden de
jonge liberalen een beroep op VVD en D'66 om een beleid uit te voeren dat samenwerking in één partij mogelijk maakt. De JOVD 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 immateriële wensen uiteen hadden gezet.30
Tijdens het najaarscongres, dat op 5 en 6 november in Staphorst
werd georganiseerd, sprak JOVD-voorzitter Gijs de Vries zich uit
voor een nationaal kabinet. Wiegel had dit begin 1977 voorgesteld
als alternatief voor een door de PvdA gedomineerde coalitie, de
JOVD zag zo'n kabinet als de eerste stap in de richting van een coalitie
zonder christelijke partijen. Ook moest de VVD, om de polarisatie
tussen links en rechts te doorbreken, meer nadruk leggen op immateriële 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 dit 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 dat 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 te erkennen en uw medewerking aan een CDA-VVD-0'66 coalitie niet te
onthouden. Op deze wijze zou de vrijzinnige snit van D' 66 worden
benadrukt en zou de geloofwaardigheid van het redelijk alternatief
werkelijk inhoud worden gegeven. 33
De JOVD probeerde dus het formatieproces actief te beïnvloeden.
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 VVD mogelijk was. Dat bleek zo te zijn en op 19 december 1977 kon er eindelijk
een nieuw kabinet aantreden. D'66 deed niet mee aan het kabinetVan Agt 1. De Democraten, die hun progressieve imago koesterden,
wilden niet regeren zonder de PvdA.
De JOVD vond dat D'66 erbij moest omdat de jonge liberalen bang
waren dat de VVD als junior partner anders door het CDA gemangeld
zou worden in het kabinet. Dat was precies wat er 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 VVD 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 rdus de rol van 'het
geweten van het liberalisme' en volgde het VVD -beleid kritisch.
Vooral abortus was een issue. In 1978 had JOVD -hoofdbestuurslid
Frank de Grave intensief contact met vvo -Kamerleden Ed Nijpels
en Annelien Kappeyne van de Coppello over het CDA/VVD -wetsontwerp inzake abortus. De VVD -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 .
VVD 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 i980 door de Tweede en in 1981
door de Eerste Kamer aangenomen abortuswet in de praktijk liberaler dan 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 blijven toezien dat de abortuswet zo liberaal mogelijk werd 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 dat bepaalde posten in de VVD niet te combineren waren met bepaalde
posten in de JOVD. Zo besloot voorzitter Ed Nijpels uiteindelijk dat
hij niet namens de VVD zitting wilde nemen in de Provinciale Staten
van Noord-Brabant, waarin hij dat 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 VVD -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 HBlidmaatschap 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 commissie-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-carrière een indrukwekkend cv
bij de VVD opgebouwd. Hij werkte vanaf januari 1974 als fractieassistent voor de VVD-gemeenteraadsfractie in Groningen, sinds 1975 was
hij tevens fractieassistent voor de VVD-fractie in de Provinciale Staten
en ten slotte was Remkes secretaris van de landbouwcommissie van
de VVD 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 37van de VVD-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 VVD-afdelingen en
-kamercentrales had ervoor gezorgd dat Nijpels op deze verkiesbare
plek was komen te staan. 4 '
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Op het voorjaarscongres van 1977 legde de rovD de hoofdlijnen uit
het rapport van de commissie-Dees vast in de resolutie Onafhankelijkheid. In deze resolutie verklaarde de JOVD plechtig dat zij vast
bleef houden aan 'haar onafhankelijkheid van welke partijpolitieke
binding dan ook'. 42
De plechtig beleden onafhankelijkheid was echter ook deels
schijn. Intellectueel en organisatorisch was de rovD natuurlijk onafhankelijk, maar financieel waren de jonge liberalen afhankelijk van
de VVD. Deze afhankelijkheid werd in 1976 sterker toen de rovD 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 VVD 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 rovD haar organisatie gaan professionaliseren. Het ministerie van CRM betaalde namelijk 90 procent van
de loonkosten van een secretaresse die de administratie moest beheren, zodat dit beter kon worden geregeld. Ook kon de rovD voor het
eerst in haar geschiedenis een eigen ruimte betrekken. Op 1 september 1976 nam zij intrek in het VVD-hoofdkantoor aan de Koninginnegracht 57 in Den Haag. Omdat de JOVD toch echt het gevoel wilde
hebben onafhankelijk van de VVD 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
vvD-kamercentrale (tevens afdeling) Amsterdam was hier gevestigd.43
LEDENGROEI EN HERNIEUWD ELAN

Een voorwaarde voor subsidie die de overheid aan politieke jongerenorganisaties stelde, was dat zij meer aan politieke vorming van
jongeren moesten doen. De rovD verloor volgens historicus Paul
Woldendorp hierdoor deels haar pressiefunctie, omdat de organisatie er nu nieuwe taken bij had gekregen. De JOVD kreeg in deze jaren ook veel meer leden. Had de JOVD in 1972 nog zo'n 500 leden, in
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1978 waren dat er meer dan 2000, en de liberale jongerenorganisatie

zou doorgroeien naar zo'n 5000 leden in 1984.44 In navolging van de
VVD 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 VVD. Hoewel de JOVD zichzelf onafhankelijk noemde profiteerde
de politieke jongerenorganisatie van het succes van de VVD in deze
jaren. De VVD 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 1972 lid van de VVD,
maakte 'bewust een keuze voor het liberalisme in een tijd dat links
de politiek domineerde en in de mode was.' De VVD 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 JOVD-kaderblad LEF (Liberté, Egalité, Fraternité) 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 JOVD' 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 JOVD-elftal overigens smadelijk van het
vvo-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 Privé 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 Nij pels
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. 'Dát had hij goed bekeken!', vertelde De Grave lachend aan de Privé-journalist.5'
De JOVD sloot de jaren zeventig af op het lustrumcongres van 24
maart 1979· Alleen op lustra kunnen ereleden en erevoorzitters worden 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 én wegens de grote verwantschap die de
JOVD met hem voelde.' Geertsema was niet voor niets in 1976 voor79

HOOFDSTUK 3 • HET GEWETEN VAN HETLIBERALISME

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, dat er 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.
JOVD-voorzitter Frank de Grave hield tijdens dit 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
Nieuwsnet was onthuld. In navolging van Korthals pleitte De Grave
voor een fusie tussen VVD en D' 66:
Het simpele feit van het bestaan van D' 66 en haar groei ook, en met
name, met vrijzinnig-liberaal denkende kiezers betekent dat de
VVD, 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 één politieke
partij.
De Grave hoopte dat de VVD niet voor een rechtse koers zou kiezen,
net als de Vrijheidsbond/Liberale Staatspartij dat volgens hem in
het interbellum had gedaan, want dat zou namelijk leiden tot nog
meer verwijdering. De taak van de JOVD moest zijn om VVD en n' 66
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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 dat 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: i) 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 dat 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 dat 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 dit 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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