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Discoliberalisme 

De JOVD is een springplank naar de politiek, maar ook naar de jour

nalistiek.Oud-voorzitters Hein Roethof en Edgar Nordlohne kwa

men bij de NRC terecht en Driemaster-hoofdredacteur Ferry Hoo

gendijk werd hoofdredacteur van Elseviers Weekblad. De bekendste 

journalist die de JOVD heeft voortgebracht is zonder twijfel de bru

tale dandy Jort Kelder, van 1993 tot 2007 hoofdredacteur van het za

kenblad 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 open

hartige 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 vol

gens 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 puisten

kopje' de PvdA-leider een vraag over de omstreden Centrumpartij. 

Kelder werd pas echt actief voor de JOVD toen hij rechten ging stude

ren 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 toen. 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 dan 

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 ko

ningshuis en de samenwerking met de VVD. Ondanks deze me

ningsverschillen ging het de JOVD in de jaren tachtig voor de wind. 

De vereniging had niet alleen veel leden en afdelingen maar was ook 

dé plek waar politiek op een verfrissende manier werd benaderd. De 

jonge liberalen pleitten voor een basisinkomen, stelden zich genu

anceerd op in de kruisrakettendiscussie en stonden nog steeds pal 

voor het zelfbeschikkingsrecht en de vrijheid van meningsuiting. 

In de JOVD werden en worden vrienden voor het leven gemaakt. 

Kelder werd dikke maatjes met Mark Rutte, van 1988 tot 1991 voor

zitter 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 leden. In de ja

ren tachtig bleef de JOVD groeien, totdat na 1986 als gevolg van de elec

torale neergang van de VVD ook de jonge liberalen aan populariteit 

verloren. Het succes van de VVD hing 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 jezelf kunnen zijn' behaalde hij in 1982 een enorme 

verkiezingsoverwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen. De VVD 

kreeg 36 zetels. De jonge liberalen liftten op dit succes mee. Van 1984 

tot 1986 werd de JOVD geleid door Julius Remarque. Familieleden zei

den 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. Honder

den 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 'Ed je, Ed je'. Over het hoge commerciële gehalte van de 

liberale jongerendag verbaasde Leonard Ornstein van Het Parool 

zich. Het dagje uit werd namelijk gesponsord door Coca Cola, Mö-
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bel, Tempo Team en het Zuivelbureau ('melk moet') . 'Niemand ge

neerde zich daarvoor. Aan het begin van zijn toespraak proostte 

zelfs Ed Nij pels 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 mei

denpopgroep Centerfold. 'Adembenemende vrouwen', riep een en

thousiast hijgende JOVD'er tegen een journalist van de Volkskrant. 

'O ja, de muziek was natuurlijk ook fantastisch. '4 

Er was aanvankelijk wel wat gedoe rond het optreden van Center

fold. De meiden hadden namelijk ooit een keertje in de Playboy ge

staan. Vanwege een eerdere affaire met twee VVD-fractiemedewer

kers, die in maart 1986 in de vergaderzaal van de Tweede Kamer ook 

voor dit pikante mannenblad hadden geposeerd,5 nam de VVD 

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 VVD-leiding verordende 

dat ze hun bovenkleding moesten aanhouden: 'Tja, het moet na

tuurlijk wel netjes blijven,' zei de VVD-voorlichter, met een glimp 

van spijt in zijn stem. 6 Op 21 mei verloor de VVD 9 zetels. 

Halverwege de jaren tachtig was de JOVD de grootste politieke jon

gerenorganisatie met meer dan 5000 leden. In 1983 riep ze vol zelfver

trouwen 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 apen

rots op de andere politieke jongerenorganisaties neer. Hoe groot wa

ren die andere organisaties dan? Na de JOVD kwamen de Jonge Socia

listen met zo'n 4000 leden, gevolgd door de Jonge Democraten, de in 

1984 opgerichte jongerenorganisatie van D'66, met 1900 leden. Het 

Christen Democratisch Jongeren Appèl had maar 1600 leden en de 

jongerenorganisaties van de kleine linkse partijen en kleine christelij 

ke partijen zaten tussen de 1000en1250 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 groot

ste politieke jongerenorganisatie ingehaald door de SGP-jongeren, die 

er in 1990 wél 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, Lei

den en Utrecht. Er werd op hoog niveau gedebatteerd en deze af
delingen speelden op landelijke congressen ook de eerste viool. De 
afdelingen van de universiteitssteden waren bovendien nogal stu
dentikoos 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 & Waldorff (een knipoog naar de twee oude 
Muppetmannetjes Statler & Waldorf).10 Middelbare scholieren en 

werkende jongeren werden door dit 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 kleine
re steden en op het platteland waren laagdrempelig en meer gericht 

op praktische politiek. 
Een mooi voorbeeld van zo'n nieuwe JOVo-afdeling was die van 

Nijkerk. Deze afdeling werd in i982 opgericht door Roy Kleinveld, 

een 14-jarige gymnasiast die zich gedroeg als de stereotype Jovo'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 JOVD-avond te spreken. Aan alle goede 
dingen kwam echter een eind. Klein veld zag naar eigen zeggen opeens 
het licht en werd lid van de PPR, het enthousiasme van het begin ver

waterde en in 1990 fuseerde Nijkerk met de afdeling Barneveld.11 

Ook de JOVo-afdeling te Kampen, JOVo-Kamperland, kampte 
met te weinig belangstelling. Dankzij de gedrevenheid van voorzit
ter 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 en
kele kritische vraag op Van der Spek afgevuurd, wat merkwaardig 
was omdat de pacifistische voorman 'neo-kolonialisme', 'multi
nationale ondernemingen' en 'militaire verdragen' verantwoorde-
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lijk hield voor het ontstaan van de door hem zo verfoeide Europese 

Gemeenschap. Van der Spek vertelde bovendien dat hij de geza

menlijke PSP-PPR-CPN-lijst maar niets vond en daarom niet ging 

stemmen bij de Europese verkiezingen. 12 Als hij dit in Amsterdam of 

Groningen had gezegd was het landelijk nieuws geworden, in Kam

pen 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 verder

gaan 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 orga

nisatie was de oprichting in 1987 van de stichting Rottumerberaad 

voor (oud-)hoofdbestuursleden. De bijeenkomsten waren natuur

lijk 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 onafhan

kelijke JOVD met vernieuwende, kritische standpunten; rechts wilde 

een JOVD die veel herkenbaarder de vvn ondersteunde. Op congres

sen 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 dat voor rechts reden om 

een andere kandidaat te opperen.13 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 één 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 Vlaan

deren. Hans Wiegel had de afdeling begin jaren zestig opnieuw leven 

ingeblazen, maar daarna was de afdeling weer ter ziele gegaan. De af

deling 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, Hilver
sum, 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 gemeen
te 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 dis

trict binnen een district. De afdeling bestond vooral uit middelbare 
scholieren en studenten die in het weekend speciaal voor hun JOVD
activiteiten teruggingen naar 't Gooi. Erik Pieter Vlaanderen was al 
afgestudeerd en mal<elaar. 

De JOVD 't Gooi was gezellig en kreeg veel nieuwe leden door 
mond-tot-mondreclame. Verder kwamen er nieuwe leden bij dank
zij flyeracties op scholen en hockeyfeesten. Er bestonden ook specia
le constructies om meer leden te krijgen: zo kreeg een lid dat iemand 
anders lid maakte de helft van de contributie terug, of een fles wijn 
cadeau. Erik Pieter Vlaanderen, die al redelijk vermogend was in zijn 
JOVD-tijd, maakte mensen lid en betaalde de helft van hun lidmaat
schap. 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 com

missies 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 be

paald populair. Er was kritiek op de ronselpraktijken van Vlaande
ren 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 bij 

zonder Vlaanderen, geklaagd16 en in 1978 vroegen de bestuursleden 
zich zelfs af of Vlaanderen moest worden geroyeerd. 17 Het bestuur 
besloot echter om geen stappen in die richting te ondernemen. 

Op het congres van 11 en 12 november i978 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 wel-
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zijn niet te behandelen. Hiervoor zou een aparte dag georganiseerd 
moeten worden, waarop de resoluties per stelling apart werden be
handeld. Het congres ging met dit voorstel niet akkoord. Vlaande
ren vond daarnaast dat niet Molly Geertsema maar Hans Wiegel 
erevoorzitter moest worden. Het hoofdbestuur antwoordde dat ie
mand eerst erelid moest worden en dan pas erevoorzitter kon wor
den. Hoewel dit antwoord onjuist was, erevoorzitter wijlen P.J. Oud 
was nooit erelid geweest, liet Vlaanderen zich overrulen. Hij vond 
niettemin dat Wiegel dan zo snel mogelijk erevoorzitter moest wor
den. Vlaanderen bood aan het einde van het congres bij de rond
vraag het hoofdbestuur een fles wijn aan 'om de wrange smaak weg 
te drinken en opnieuw te beginnen' .18 

Begin 1980 barstte de bom. Het hoofdbestuur presenteerde in ja
nuari 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 jongerenorganisa
tie in principe tegen de monarchie was, maar uit praktische overwe
gingen voor de monarchie koos. De afdeling 't Gooi had daarom een 
persbericht doen laten 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 nog versterkt omdat vlak na de presenta
tie 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 kran
tenlezers 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 bui
tengewone ledenvergadering. Vlaanderen voerde hier het hoogste 
woord. Volgens hem stond de monarchie helemaal niet ter discus-



HOOFDSTUK 4 • DISCOLIBERALISM E 

sie. Hij stelde voor om een telegram naar koningin Juliana en prin
ses Beatrix te sturen, 'waarin wij onze aanhankelijkheid aan hen be
togen 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) vóór een re
publiek 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 JOVD 
onliberaal zou zijn. De motie was bovendien in strijd met artikel 
drie van de statuten, namelijk dat de JOVD vrij over dingen mocht 
discussiëren. Als de motie zou worden aangenomen mocht die vol
gens Lantain niet naar buiten worden gebracht. Vlaanderen gaf ech
ter 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 meerder
heid. Ook de motie van Leiden, een andere conservatieve afdeling, 
werd verworpen. De Grave en de zijnen konden hun bestuurster
mijn blijven uitzitten tot het einde.2 1 

Eenjaar later was er weer gedoe. Op het congres van 14en15 maart 
1981 ontstond er een conflict toen het hoofdbestuur Meint Water
lander 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 tegenkan
didaat, automatisch in het hoofdbestuur kwam. De kersverse pen
ningmeester 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 JOVD
bestuurslid aller tijden te zijn. 2 2 

In 1982 bedankte Vlaanderen voor zijn JOVD-lidmaatschap, nadat 
zijn poging om in de verenigingsraad te komen was mislukt. De kri
tiek op Vlaanderen B.V. zwol aan. Er was geklaagd over de ronsel
praktijken 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 
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aanvang van een ledenvergadering kwamen veel nieuwe mensen 

mee, allen medestanders van Vlaanderen. Zij werden dan ook op

eens allemaal lid van de plaatselijke JOVD, betaalden snel hun contri

butie 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 cliëntelisme verstoorde 

de verhoudingen binnen afdelingen natuurlijk enorm.23 Er is geen 

royementsprocedure tegen Vlaanderen gestart omdat hij zelf be

sloot 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 dat 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 VVD-jongeren, een los georganiseerde 

groep van liberale jongeren die geen lid van de JOVD wilden worden. 

Bij deze groep zaten volgens Julius Remarque ook veel ex-JOVD' ers uit 

't Gooi. De VVD-jongeren wilden in tegenstelling tot de JOVD niet on

afhankelijk 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 VVD-jongeren uit werkende jongeren. 24 Vóór 

de oprichting van de JOVD waren er ook VVD-jongeren geweest; in de 

Hoekse Waard bestond in i948 bijvoorbeeld een groep die zichzelf 

'Jongeren in de vvD' noemde, maar deze plaatselijke groepjes waren 

later allemaal in de JOVD opgegaan.25 De VVD-jongeren uit de jaren 

tachtig wilden dat nu juist beslist niet. De VVD-jongeren waren maxi

maal met zo'n 500 mensen, een tiende van de JOVD.26 De VVD-jonge

ren hadden geen landelijk verband, alleen plaatselijke steunpunten. 

Op hun hoogtepunt hadden ze er ongeveer 50, op zo'n 600 VVD-afde

lingen.27 De VVD-jongeren waren actief in plaatsen als Katwijk, Den 

Haag, Leidschendam, Voor burg, Voorschoten en Wassenaar. 28 

De VVD reageerde aanvankelijk positief op de VVD-jongeren. De 

partij had een Nieuwe Kiezers Werkgroep die zich bezighield met ac

tiviteiten van de VVD gericht op jonge kiezers. Hier ontstonden ook 

gedachten over een organisatie van jongeren binnen de VVD, die goed 

aansloten bij de aspiraties van sommige VVD-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 VVD-jongeren waren een serieuze bedreiging voor de JOVD. 

Niet alleen was deze nieuwe organisatie een concurrent in de strijd 

om liberale jongeren, maar de VVD-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 VVD wilde de VVD-jongeren en 

de JOVD samenvoegen, de JOVD wilde dat absoluut niet omdat de or

ganisatie dan haar zelfstandigheid zou prijsgeven. Nijpels vond dat 

de JOVD zich maar moest aanpassen. Dit standpunt had de JOVD ab

soluut niet verwacht van haar oud-voorzitter. Ook VVD-Kamerle

den Frank de Grave en Robin Linschoten, twee oud-JOVD'ers die 

Nijpels secondeerden, staken geen vinger voor hun oude club uit. 

Het JOVD-hoofdbestuur wist niet goed hoe het op de VVD moest rea

geren. Het was duidelijk dat de VVD-voorstellen bij de JOVD op veel 

verzet zouden stuiten. Na spoedberaad kwam er een tweesporen

strategie: JA '83 en een onderhandelingstraject. 

Het JOVD-hoofdbestuur stuurde alle VVD-afdelingen, kamercentra

les en ondercentrales in het land een brief met voorstellen hoe jonge

ren beter bij de politiek konden worden betrokken. Hierin stond een 

concreet aanbod voor activiteiten. Voor elke provincie trad er een 

JOVD' er op als contactpersoon die afdelingen en ondercentrales bena

derde. Ada den Ottelander deed dat in Utrecht en deed bovendien de 

landelijke coördinatie. De Jongerenaanpak 1983, JA '83, was een char

meoffensief om weer meer goodwill in de VVD te krijgen. 

De JOVD presenteerde haar ideeën voor een liberaal jongerenbeleid 

begin 1983 in een nota die ze naast de VVD-voorstellen legde. Hieraan 

had Marco Swart een groot aandeel. De nota gaf een principiële on

derbouwing voor de zelfstandigheid van de JOVD, maar deed prakti

sche voorstellen hoe de JOVD meer kon betekenen voor de vorming 

van jonge VVD'ers. Toen later dat jaar de onderhandelingen vast 

dreigden te lopen, 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 uit
eindelijk in een samenwerkingsovereenkomst, die hoofdzakelijk 

neerkwam op aanvaarding van het JOVD-voorstel. Een onderdeel 
hiervan was dat het VVD-hoofdbestuur een adviserend jongerenlid 
kreeg. Volgens Den Ottelander was de uitkomst van de onderhande
lingen 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 vvD
carrière had Swarts inzet echter minder positieve gevolgen. In 1986 
kwam Swart als kandidaat-Kamerlid op een onverkiesbare plek te
recht, 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 dat hij, ondanks de JOVD-steun voor zijn kan
didatuur, niet in de Tweede Kamer belandde. 29 

De JOVD kreeg in de jaren tachtig ook nog met een andere concur
rent te maken, de Jonge Democraten. In 1984 kreeg D'66 eindelijk 
een eigen jongerenorganisatie. Hans van Mierlo was hier altijd te
gen 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 dat de Jonge 
Democraten hem als hun mentor beschouwden en tijdens de Twee
de 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 dat liberale pro

gressieve jongeren voor de JD zouden kiezen. De JOVD op haar beurt 
keek met een zeker dedain op de jongerenorganisatie van D'66 neer, 
die in tegenstelling tot de JOVD beslist niet onafhankelijk zou zijn.3' 
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NIET LINKS MAAR LIBERAAL 

Qua standpunten bleef de JOVD in de jaren tachtig een stuk vooruit
strevender dan de VVD. Haar meest uit het oog springende stok
paardje 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 on
der jongeren. Het basisinkomen maakte onderdeel uit van het 

JOVD-plan om het gehele belastingstelsel te herzien. Het nieuwe so
ciale stelsel zou moeten bestaan uit drie trappen: 

L Een gefiscaliseerd basisinkomen, als overheidstaak; 

2. Een werknemersverzekering onder verantwoordelijkheid van 
werknemers en werkgevers; 

3. Aanvullende verzekeringen als persoonlijke verantwoordelijk
heid van iedere burger. 

Over het basisinkomen werd het volgende opgemerkt: 

Iedere ingezetene die bereid is een bijdrage te leveren aan de wel
vaart in onze samenleving, ontvangt van de rijksoverheid een basis
inkomen 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 geïntegreerd 
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 uit
gekeerd. Premies voor verzekeringen in de tweede of derde trap 
dienen aftrekbaar te zijn, maar de uitkeringen hiervan worden be

last. De bestaande aftrekregelingen worden beperkt en vereenvou
digd. 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. Vol

gens Swart wordt het basisinkomen tegenwoordig gekaapt door 
links, maar dat is niet terecht: 

Links wil een hoog basisinkomen en begrijpt niet dat mensen met 
een hoog basisinkomen dan te weinig zullen werken. Die financiële 
prikkel moet er wel zijn. Wij vonden als JOVD ook dat je er 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 verde
digd. Het JOVD-voorstel was geïnspireerd door de liberale filosoof 
John Rawls en de Chicago School-econoom Milton Friedman. Van 
Rawls kwam het idee dat sociale en economische ongelijkheden zo
danig moeten worden ingericht, dat de minst gegoeden er per saldo 
toch het best mee af zijn. Zij horen het in een ongelijke kapitalisti

sche samenleving beter te hebben dan in een egalitaire communisti
sche samenleving. Van Friedman kwam het idee van negatieve in
komstenbelasting, 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 rond
pompen 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 belas
tingsysteem zou worden ingevoerd dan 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 kruisraketten dis
cussie. In reactie op de nucleaire dreiging van de Sovjet-Unie wil
den de Verenigde Staten kruisraketten met kernwapens statione
ren 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 Ne
derland'. De JOVD nam net als de vvD een rechts standpunt in en 

was voor plaatsing van de kruisraketten. Deze raketten waren na
melijk 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 1984 
bezetten 38 raddraaiers met geweld het Stikkerhuis, waar het JOVD
secretariaat 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 ook 
moeite met het nieuwe adres, 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 Se
cretariaat JOVD, Hoerenbuurt, Amsterdam'. De brieven kwamen al
tijdaan.38 

Maar terug naar de Koude Oorlog. Het rechtse kruisraketten
standpunt had ook een belangrijk voordeel: veel jongeren waren het 

oneens met de linkse vredesbeweging en besloten in reactie daarop 
om JOVD-lid te worden. Volgens Eddy Habben Jansen heeft de 
kruisrakettendiscussie de enorme ledengroei van de JOVD mede 
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mogelijk gemaakt. 39 Bij de Jonge Socialisten en de jongerenorgani
saties 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 geïnter
viewd door Hervormd Nederland.40 Bovendien gingen de liberale 
jongeren het gesprek met de 'vijand' niet uit de weg. In juli 1985 be
zochten Maaten en enkele rovn'ers namens de internationale libe
rale jeugdorganisatie IFRLY het W ereldjeugdfestival in Moskou. Re
marque verdedigde deze reis op het congres van 22 juni: 'Juist door 
met mensen van dit soort landen in contact te treden, is de rovn in 
de gelegenheid daar wààr te nemen en daarop kritiek te uiten, in
dien de basisbeginselen van vrijheid en democratie hevig geschon
den worden.'41 De rovn was de enige politieke jongerenorganisatie 
in Nederland die banden had met de jongerenorganisatie van de 
communistische partij van de Sovjet-Unie. De ideologische ver
schillen waren ook voor de communistische jongeren niet zo zwaar
wegend dat ze goede contacten met de 'vijand' in de weg stonden. In 
de zomer van 1989 was voorzitter Mark Rutte in Moskou toen het 
tweede kabinet-Lubbers viel over het reiskostenforfait. 42 

Net als veel andere politieke jongerenorganisaties ging de rovn 
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 cultu
ren, 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 20augustus1983 werd doodgestoken door een blanke jongen van 
16, was de tweede grote schok. De politiek en de media riepen 
moord en brand en vonden dat het racisme nu echt aangepakt 
moest worden. Er werden demonstraties gehouden en voorlich
tingscampagnes onder jongeren georganiseerd. Ook de rovn kwam 
met een grootscheepse campagne, waar zo veel mogelijk rovn'ers 
bij betrokken moesten worden. 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 bo
vendien een groots opgezette themadag tegen racisme, die gepre
senteerd 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 breed Amsterdams anti
racismeoverleg, 'georganiseerd door onze communistische broeders 
en zusters' . Het trok zich echter uit dit overleg terug toen de zelfbe
noemde antiracisten het kabinetsbeleid aanwezen als de primaire 
oorzaak van de opkomst van de Centrumpartij. 45 Voor extreemlink
se activisten was kapitalisme en racisme één 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 pro
beerde 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 JOVD-hoofdbestuur hield het OSL daarom op grote afstand. Le
den deden dat echter niet altijd. De Waarheid, het partijblad van de 
CPN, schreef in i985 over een OSL-bijeenkomst over de Tweede We
reldoorlog waar een JOVD-afgevaardigde van in de twintig was ge
spot.47 De CPN liep in de jaren tachtig niet meer aan de leiband van 
Moskou en was dankzij Elsbeth Etty en Ina Brouwer inmiddels fe

ministisch 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 Ne
derlandse Volks-Unie uit te nodigen voor een spreekbeurt. Vanwe
ge de ophef werd de bijeenkomst uiteindelijk afgelast. 48 

Een enthousiaste pleitbezorger van de JOVD-campagne tegen ra
cisme 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 zou
den baseren op leugens en sentimenten, niet op argumenten. Dele
den 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 andersdenken
den. 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, wa
ren de meningen binnen de JOVD over de multiculturele samenle
ving 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 of
ficieel 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.51 

Ten slotte maakte de JOVD zich sterk voor de vrijheid van menings
uiting. 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 toe
doen 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 Eén 
JOVD-afdeling was het echter wel met de VVD eens en liet een persver
klaring 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 Driemaster was 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 von
den de Driemaster te ingewikkeld. In november 1982 besloot het 
hoofdbestuur daarom een nieuw blad op te richten, LEF (Liberté, 
Égalité, Fraternité, de vrijheid, gelijkheid en broederschap van de 
Franse Revolutie), dat speciaal voor het yovo-kader bedoeld was. In 

de Driemaster stond het verenigingsnieuws, LEF was voor de artike
len met intellectuele diepgang. Den Ottelander werd hoofdredac
teur 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 be
noemd 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 hoofd
bestuur. 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 over

winning voor Deden, 324 tegen 157 stemmen, maar de nieuwe hoofd
redacteur erkende de kwaliteiten van Kelder en maakte hem eindre
dacteur.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 yovo'ers op de hak nam. Op het congres van 21 en 22 no

vember 1987 in Deventer was het voltallige hoofdbestuur onder lei
ding van Annette Nijs afgetreden nadat de kersverse eerste vrouwe
lijke 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 wa
ren de verstoorde persoonlijke verhoudingen. Nijs' voorganger Eric 
Balemans en vier andere hoofdbestuursleden waren een halfjaar eer
der afgetreden toen Bernard Wastiaux tot vicevoorzitter politiek was 
verkozen. De welbespraakte Wastiaux was als voorman van de radi

cale linkervleugel in de JOVD bij een deel van de vereniging zeer om
streden. 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" kun

nen wij u verzekeren dat zij Wastiaux in ieder geval niet heeft inge
pakt - die nacht.' Wastiaux was immers homoseksueel, een 'linkse 
nicht' schreef Kelder elders in zijn verslag.56 

Ook andere reportages zaten vol met snedige opmerkingen en 
sarcastische grappen. Over Ron Batten werd verteld dat dit hoofd
bestuurslid in de Bijlmer woonde, over een knap jong meisje uit Er
melo schreef Kelder dat 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 egoïstische, narcistische, racistische, 
pseudo-intellectuele, labiele monstertje - 't manneke Kelder.'57 

De grappen en grollen van Kelder werden door lang niet iedereen 
gewaardeerd. Twee geëmancipeerde JOVD-dames schreven een boze 
brief waarin ze de Driemaster vergeleken met de Privé. Ze ergerden 
zich aan de roddelrubriek en de vulgaire opmerkingen over vrou
wen. Ook Ron Batten had kritiek: 

Naar verluidt vinden sommige HE-leden dat zij in de foto-reporta
ge 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- wél een mooie allite
ratie, 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 yovn-dame vol op haar mond 

zoende: 'Jort Kelder wilde weten wat Annelies Meybaum die avond 
gegeten had.'59 

Behalve fotoreportages maakte Kelder ook interviews. Het be
roemdste en tevens beruchtste interview was dat met Jos van Rey, 
waar in de inleiding van dit hoofdstuk al kort iets over is verteld. vvn
Kamerlid Van Rey was een backbencher uit Limburg die iets te gezel
lig met Kelder kletste en dingen zei die hem politiek erg in de proble
men 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 ge
regeld 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 affaire

Van Rey. De backbencher keerde na de verkiezingen niet in de Twee
de 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 i983 ingesteld om de PR 

van de JOVD professioneler te regelen. De secretaris PR zorgde voor 
de persberichten en onderhield samen met de voorzitter de contac
ten met de media. Kelder was een beetje buitenstaander en werd in 
de notulen 'gast' genoemd. Als hoofdbestuurslid zorgde Kelder ui

teraard 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 te
genrapport schrijven. Dit heette 'Liberaal in kort bestek' . Om te 
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treiteren deelde de JOVD tijdens de presentatie van het VVD-rapport 
in Nieuwspoort haar eigen rapport uit. 62 Het was echter Kelders 
toelichting op dit rapport aan de pers die de VVD in de problemen 
bracht. Kelder legde uit dat de JOVD de monarchie 'vooralsnog aan
vaardbaar' achtte, omdat 'de koningin voor het Nederlandse volk 
een symbolische en bindende functie heeft. Die moeten we behou
den zolang de mensen dat willen.' Maar 'zodra die functie ook 
overbodig wordt, kan de monarchie wat ons betreft onmiddellijk 
worden afgeschaft.' Een rel was geboren. Het Christen Democra -
tisch Jongeren Appèl vond bij monde van zijn voorzitter Ad Kop
pejan, het latere Tweede Kamerlid, dat de JOVD 'goedkoop publici
teit maakte'. 63 De Telegraaf, de ochtendkrant voor vorstenhuis en 
vaderland, was in alle staten en kwam met de krantenkop 'vvD
jongeren willen af van de monarchie'. 64 Hoewel er in deze kop twee 
aperte fouten stonden - JOVD'ers waren geen VVD-jongeren en ze 
zeiden dat ze de monarchie 'vooralsnog aanvaardbaar' vonden -
regende het bij de VVD telefoontjes van boze partijleden die in reac
tie op het artikel in De Telegraafhun lidmaatschap wilden opzeg
gen. De VVD kon Kelder inmiddels wel achter het behang plakken. 
Ons labiele monstertje stemde in de jaren tachtig dan ook o'66, 

hoewel hij nooit lid van deze partij of een andere partij zou worden. 
Liberalisme betekende en betekent voor Kelder voor alles onafhan
kelijkheid. 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 relatief veel vrijheid. Rutte kon goed pianospelen en ambieerde 
een carrière 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 dan ook de titel van het jour
nalistieke 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 VVD-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 penning
meester 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 jon
ge 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 nieu
we 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 wa
ren onder andere de Haagsche Couranten Het Binnenhof, was een 
polemiek ontstaan tussen de JOVD en de pas opgerichte Jonge De
mocraten. JOVD-lid Freek Dekker had in een ingezonden brief be

weerd dat de media een duidelijk verschil moesten maken tussen 
de JOVD (de onafhankelijke liberale jongerenorganisatie) en de 
VVD-jongeren (die van de VVD afhankelijk wilden zijn).69 Paul 
Hulst, de eerste landelijk voorzitter van de Jonge Democraten, be

schouwde dit opiniestukje als een uitgelezen kans om het be
staansrecht 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 boven
dien dwingen tot een fusie met de VVD-jongeren. Als de JOVD echt 
onafhankelijk wilde zijn moest ze geen subsidie accepteren, vond 
Hulst, maar dan zouden 'elitaire congressen in (onder meer) het 
Hilton in Rotterdam' tot het verleden behoren.7° Het stukje droop 

dus van rancune. Mark Rutte raapte de handschoen op die Hulst 
naar de JOVD had toegeworpen. Volgens Rutte zoog de JD-voorzit-
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ter maar wat uit zijn duim. De JOVD was onafhankelijk en zou niet 
met de VVD-jongeren fuseren, behalve als er water bij de wijn zou 
worden gedaan. Rutte vond het bestaan van de VVD-jongeren on
wenselijk, omdat er eigenlijk maar één liberale jongerenorganisa
tie hoorde te zijn .71 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 politie
ke campagnes en public relations adviseerde echter niet verder op 
de beschuldigingen van Hulst in te gaan. Wel nam het hoofdbe

stuur contact op met D'66-vriend Erwin Nypels, die de Jonge De
mocraten 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 VVD in 
de toekomst te voorkomen en zou ook het politieke scholingswerk 
moeten bevorderen.73 Oud-JOVD-voorzitter Huub Jacobse was 
voorzitter van de commissie en tot haar leden behoorden onder an
deren Marco Swart en VVD-voorzitter Leendert Ginjaar. Rutte leer

de in deze commissie hoe conflicten moesten worden opgelost en 
werd bekend bij het VVD-bestuur, twee zaken die van belang waren 
voor zijn verdere carrière. Daarnaast kreeg hij inzicht in hoe politie

ke 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 Re
marque, Jan van Zanen, Herman Vermeer en Jules Maaten, leverde 

Rutte - voor zijn doen - felle kritiek op het eventueel toekennen van 
het erelidmaatschap aan Ed Nijpels en Frank de Grave. Beide oud
voorzitters hadden volgens Rutte in 1982-1983 geen vinger naar de 

JOVD uitgestoken, toen het conflict over de VVD-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 harmo-
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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 brief bleef 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 bo
vendien met enkele nieuwe, frisse ideeën. De JOVD was ook kritisch 
en durfde controversiële standpunten in te nemen. Daarin onder
scheidden de jonge liberalen zich van christelijke politieke jonge
renorganisaties, zoals het CDJA. Het hoogoplopende conflict met de 
afdeling 't Gooi werd begin jaren tachtig opgelost en ook het con
flict over de VVD-jongeren werd voor de JOVD tot een goed einde ge
bracht, zij het dat Marco Swart mede hierdoor zijn kansen verloor 
om in 1986 in de Tweede Kamer te komen. Na de voor de VVD slecht 
verlopen Tweede Kamerverkiezingen van 1986 liep het ledenaantal 
van de JOVD wat terug, maar dankzij de fotoreportages van Jort Kel
der 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 JOVD 'er erg serieus. Zijn doel was niet om ruzies 
uit te lokken maar om ze op te lossen. Rutte viel op en zou in 1988 

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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