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Fris en fruitig

Het aanzien van de Nederlandse politiek veranderde begin eenentwintigste eeuw ingrijpend. De aanslagen van 11 september 2001 in
New York en Washington zorgden ervoor dat veel mensen in N ederland de islam als een gevaar gingen beschouwen. De veranderende stemming in Nederland maakte de opkomst van Pim Fortuyn,
Rita Verdonk en Geert Wilders mogelijk, die alle drie, elk op hun eigen manier, populistische politiek bedreven. De JOVD moest, net als
de VVD, op deze nieuwe uitdagingen voor het liberalisme een passend antwoord formuleren. Religie en de vrijheid van meningsuiting werden belangrijke onderwerpen.
De JOVD had na de totstandkoming van Paars geen duidelijk main
theme meer. Toch wisten de jonge liberalen zich in de politiek-maatschappelijke discussie goed te profileren. Belangrijk was de prijs Liberaal van het jaar. Deze in 1995 ingestelde prijs werd een politiek wapen
dat de JOVD in staat stelde de rol van het geweten van het liberalisme te
spelen. De jonge liberalen stelden in het nieuwe millennium ook de
Liberale aanmoedigingsprijs en de Joop-den-Uyl-Award in. Een belangrijk mediamoment vond in 2007 plaats, toen drie vrouwelijke
hoofdbestuurders van de JOVD de voorpagina van De Telegraafhaalden. '1ovD fris en fruitig' kopte de krant enthousiast. Het was voor
Rutger Castricum van de populaire opiniewebsite GeenStijl een
mooie aanleiding om de dames te interviewen. Ze ondervonden echter aan den lijve dat media-aandacht niet altijd positief was.
De meeste conflicten in de VVD gingen de JOVD voorbij, maar niet
het conflict tussen Mark Rutte en Rita Verdonk om het VVD-leiderschap. Uiteindelijk trokken Verdonk en haar aanhangers aan het
kortste eind, ook in de JOVD.
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In de eenentwintigste eeuw kregen economische thema's meer
aandacht van de JOVD, helemaal na het uitbreken van de wereldwij de economische crisis in 2008. De JOVD pleitte, in tegenstelling tot
de VVD, voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Verder was
de JOVD voor afschaffing van de studiebeurs, herziening van het
pensioenstelsel en de invoering van een vlaktaks. De JOVD voerde,
zeker in vergelijking met de jaren tachtig, een rechtsere koers en was
nu tegen het basisinkomen.
Ten slotte hield de JOVD zich in deze jaren ook weer bezig met zichzelf. Besturen en bestuurders kwamen en gingen, eigenwijze afdelingen bezorgden het hoofdbestuur veel kopzorgen, en er werd, zoals
altijd, weer veel gelachen, geruzied en gevreeën. Memorabele momenten waren onder andere de verkiezingsstrijd tussen kandidaatvoorzitters Esther Tromp en Rense Weide in 2001 en 'De Nacht van
Da Costa' in 2013 . Het ging er misschien niet altijd even vriendelijk
aan toe in de JOVD, maar saai was het in ieder geval nooit.
PIM FORTUYN EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

Als er in de zomer van 2001 Tweede Kamerverkiezingen waren gehouden dan was de VVD de grootste partij geworden en Hans Dijkstal minister-president. Het liep echter heel anders, als gevolg van de
aanslagen van 11 september en Pim Fortuyn.
De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten zetten de politiek-maatschappelijke verhoudingen in Nederland op scherp. Dit
klimaat creëerde een vruchtbare voedingsbodem voor Fortuyn, die
in november 2001 lijsttrekker van Leefbaar Nederland werd. In tegenstelling tot de gevestigde partijen, ook de VVD van Dijkstal, bekritiseerde Fortuyn de islam. Dit was not do neen Fortuyn werd weggezet als een rechts-extremist.
Op 24 november 2001 sprak Fortuyn op het JOVD-congres in
Noordwijkerhout, tot groot ongenoegen van de vvD. Eerder was
Fortuyn twee keer door de JOVD geïnterviewd, in 1996 en begin 2001.
De eerste keer werd er - ook een beetje voor de grap - op een eventueel premierschap van Fortuyn gezinspeeld. 2 Tijdens het tweede
gesprek ging het over de dominantie van de 'linkse kerk', de progressieve babyboomers die volgens Fortuyn de politiek en media
1
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beheersten. Volgens Fortuyn rustte er dankzij 'de linkse kerk' een
taboe op bepaalde politieke onderwerpen en werd een rechts kwaliteitsblad als Elsevier niet serieus genomen. Fortuyn wilde meer democratie en vond dat de VVD en JOVD hiervoor niet bang moesten
zijn: 'Jullie Wiegel dat was een populist. Dat kun je niet ontkennen.
Zo is het.' De JOVD'ers kregen van Fortuyn een fles bier mee die op
zijn sofa stond te pronken. Hij vond bier namelijk niet te drinken. 3
Ten slotte was Fortuyn gast op een JOVD-congres. Hij sprak in de
wandelgangen met veel JOVD'ers en hield, als 'toetje' van het diner,
een tafelspeech. De 'al enigszins omstreden professor Pim' waagde
zich in het hol van de leeuw: 'De liberalen staan namelijk niet bepaald positief tegenover de ideeën van deze populist die door menigeen al is vergeleken met de Italiaanse premier Berlusconi.' Hem
werd het vuur na aan de schenen gelegd door de politieke whizzkids
Jeroen de Veth en Bas van 't Wout. Fortuyn wist zich echter heel
goed te redden en kreeg na afloop een 'warm applaus'. 4 Saillant detail: de speech die Fortuyn voor de JOVD hield was exact dezelfde
speech die Fortuyn een dag later hield bij zijn aanvaarding van het
lijsttrekkerschap van Leefbaar Nederland. Jeroen de Veth: 'Het enige wat hij op ons congres niet deed was zijn beroemde At your service-gebaar.'5
In de aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 mei 2002
ging de JOVD steeds meer mee in het gedachtegoed van Fortuyn. Begin 2002 was Dijkstal volgens een persbericht de ideale premier en
stond er in een ander persbericht dat Fortuyn niet met constructieve oplossingen kwam, maar in de loop van 2002 kreeg de JOVD steeds
meer begrip voor Fortuyns kritiek. De Nederlandse kiezer zou serieus moeten worden genomen. 6 JOVD'ers Jeroen de Veth, Bas van
't Wout en Thomas Berghuijs richtten begin 2002 in VVD -verband
het vernieuwingsplatform Verandering, Vernieuwing & Democratisering (vv&D) op. Fortuyn daagde volgens het drietal de politiek
uit, ook het liberalisme, en hier moest een goed antwoord op komen. De drie JOVD'ers keerden zich tegen de 'ons-kent-ons' -cultuur
in de politiek en vonden dat de burger meer invloed moest krijgen.7
Ook kwam de JOVD op 19 maart met de 'Chocolademelkert': een
chocoladepoppetje van PvdA-leider Ad Melkert, Fortuyns grote te132
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genstander. 8 In het NRC Handelsblad van 30 april betoogden JOVDvoorzitter Rense Weide en vicevoorzitter politiek Ferdi de Lange ten
slotte dat de 'politieke correctheid' had afgedaan. Een verkiezingsoverwinning van Lijst Pim Fortuyn - de partij waarmee Fortuyn de
verkiezingen inging nadat hij uit Leefbaar Nederland was gezet was volgens hen een correctie op het dominante linkse denken in de
politiek. 'Goed rechts' was 'nietverkeerd'. 9
Op 6 mei 2002 werd Fortuyn vermoord. Ook voor de JOVD kwam
deze moord als een grote schok. De Driemaster lag drukklaar. Een
paar uur na de moord besloot de redactie echter een aantal wijzigingen aan te brengen. De rubriek 'De achterkant van het gelijk' stond in
het teken van regeringsdeelname van Fortuyn. Vanwege de moord
werd die niet gepubliceerd. 10
De JOVD was dankzij Fortuyn naar rechts opgeschoven, de moord
op Fortuyn bezegelde deze koers. Ferdi de Lange hoopte eind 2002
dat de VVD een rechtser profiel zou krijgen, zodat de partij de stemmen die ze op 15 mei aan de LPF had verloren zou terugwinnen. De
ruk naar rechts werd trouwens niet door iedereen gemaakt. Driemaster-hoofdredacteur Ursula Doorduyn hekelde het beleid de
Amerikaanse president George W. Bush omdat hij uit zou zijn op
een Derde Wereldoorlog. Ook sympathiseerde ze met Femke Halsema, die eind 2002 de nieuwe leider van GroenLinks zou worden
en in deze populistische tijden bleef vasthouden aan het ideaal van
de multiculturele samenleving. 11
Op 2 november 2004, anderhalf jaar na de moord op Fortuyn,
werd filmmaker Theo van Gogh vermoord omdat hij samen met
VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali een kritische film over de islam had
gemaakt. De moord op Fortuyn was gepleegd door een radicale dierenrechtenactivist, Van Gogh was vermoord door een radicale moslim. Dankzij deze moord werd de JOVD een stuk kritischer ten aanzien van religie, in het bijzonder de islam. Zo zei JOVD-voorzitter
Paul Laane: 'Godsdienst gaat nooit boven onze wetten. Het kan niet
zo zijn dat geloof zo belangrijk is dat je daar geen kritiek op mag hebben.' Volgens Laane waren vrijheid en islam moeilijk met elkaar te
verenigen: 'In Azië is het collectief al sinds jaar en dag dominant. De
i miljard moslims in de wereld verkiezen ook het collectiefboven het
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individu.' Laane had echter wel kritiek op parlementariër Geert Wilders die op de dag dat Van Gogh werd vermoord uit de VVD -fractie
was gestapt. Wilders stond voor een zero tolerance-beleid ten aanzien
van de islam en zou hiermee kiezen voor 'de gesloten samenleving' .12
De JOVD vond Wilders' koers niet meer liberaal.
De jonge liberalen stonden pal voor de vrijheid van meningsuiting
en waren kritisch ten aanzien van religie. De JOVD nodigde de atheïstische filosoof Herman Philipse in 2006 uit als spreker en schreef in
een persbericht dat de vrijheid van godsdienst, artikel 6 van de
grondwet, geschrapt kon worden.13 Ook Wilders had het recht om de
islam te bekritiseren. Toen Wilders in 2008 zijn omstreden antiislamfilm Fitna uitbracht, een film die het kabinet-Balkenende IV het
liefst had willen censureren, brachten de JOVD'ers een 'Tegenfilmpje'
uit. Hierin werd het beroemde gedicht van verzetsstrijder H.M. van
Randwijk voorgedragen: 'Een volk dat voor tirannen zwicht, zal
meer dan lijf en goed verliezen.' 14 In januari 2015 ten slotte stond de
JOVD pal achter de vrijheid van meningsuiting van Charlie Hebdo.
Nadat moslimfundamentalisten de redactie van het satirische magazine hadden vermoord wilden JOVD, de Jonge Socialisten en DWARS,
de jongerenorganisatie van GroenLinks, op stations adverteren met
de omstreden Mohammedcartoon uit het blad. Die posters werden
echter afgewezen door de bedrijven Ngage en es Digital Media, exploitanten van digitale reclame op metro- en treinstations, vanwege
de veiligheidsrisico's. Ze waren bang voor nieuwe aanslagen. 15
De vrijheid van meningsuiting was dankzij Fortuyn en Van Gogh
een belangrijk thema voor de JOVD geworden. De jonge liberalen
waren echter niet de enigen die zich voor dit grondrecht inzetten,
het leefde zeer breed, bij de liberalen maar ook bij (een deel van)
links. Aan de immateriële erfenis van Paars bleef de JOVD trouw. De
oude stokpaardjes werden soms weer van stal gehaald. Toen het in
2003 heel slecht ging met D66 pleitte JOVD -voorzitter De Lange voor
een fusie met D66, wat de Democraten - uiteraard - weer afwezen.
De JOVD bleef ook kritisch tegenover christelijke politiek. Toen het
CDA in 2002 weer in het centrum van de macht was gekomen vond
De Lange dit verontrustend, omdat het CDA in het verleden veel
misbruik van deze machtspositie zou hebben gemaakt. Een coalitie
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met de ChristenUnie en de SGP vond hij bovendien buitengewoon
onwenselijk, omdat de kleine christelijke partijen zouden willen
tornen aan het homohuwelijk en de euthanasie. Ook in 2007, toen
de ChristenUnie in de regering kwam, en in 2011, toen de SGP gedoogsteun aan het kabinet leverde vanuit de Eerste Kamer, bleef de
JOVD pal staan voor de liberale waarden. 16
MEDIAMOMENTEN EN DE MEISJES

De jonge liberalen bleven 'het geweten van het liberalisme' en wisten dankzij hun kritische standpunten vaak de media te halen. In
1995 had de JOVD de prijs Liberaal van het jaar in het leven geroepen, die werd uitgereikt aan die politicus die zich het meest zou
hebben ingezet voor het liberalisme. Werd de prijs aanvankelijk
uitgereikt aan VVD'ers - Hans Dijkstal, Jozias van Aartsen, Gijs de
Vries en Klaas Groenveld - in het nieuwe millennium was de prijs
voor de JOVD een middel om zich als tegendraadse jongerenorganisatie te profileren. In 2002 werd atheïstische filosoof Paul Cliteur Liberaal van het jaar, in 2003 CDA-minister Aart Jan de Geus,
in 2005 GroenLinks-leider Femke Halsema, in 2007 D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld, in 2009 cabaretier Hans Teeuwen,
in 2010 internetprivacywaakhond Bits for Freedom, in 2013 D66leider Alexander Pechtold en in 2014 antiquair Michiel van Eyck
die AdolfHitlers Mein Kampf verkocht. Alleen De Geus en Teeuwen wilden de prijs niet in ontvangst nemen. De Geus weigerde
omdat hij een christendemocraat was, Teeuwen omdat hij 'zijn liberale neus' ophaalde 'voor alle prijzen waar geen geld aan verbonden is'. 17 Met het uitreiken van de prijzen aan Halsema en
Pechtold wilde de JOVD aan de VVD laten zien dat er buiten de VVD
ook goede liberalen waren, Cliteur, Teeuwen en Van Eyck kregen
de prijs omdat zij zich hadden ingezet voor de vrijheid van meningsuiting.
Was de Liberaal van het jaar bedoeld om mensen in het zonnetje
te zetten, de Liberale aanmoedigingsprijs en de Joop-den-UylAward waren duidelijk als kritiek bedoeld. De Liberale aanmoedigingsprijs was in 2008 bedacht om liberale en ex-liberale politici een
spiegel voor te houden. Ze moesten weer liberaal worden. De prijs
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was een spiegel met daaronder de tekst: 'Dat kan liberaler'. Eerste
'winnaar' van deze prijs was Geert Wilders. Volgens JOVD-voorzitter Jeroen Diepemaat was Wilders 'ooit een politiek en liberaal talent, maar was hij sinds zijn vertrek bij de vvD het liberale spoor
bijster geraakt'. Wilders, op dat moment in Israël, weigerde de prijs
in ontvangst te nemen: 'Laat ze maar brallen, bier drinken en sigaren roken zonder mij.' 18 De prijs werd na Wilders een wapen om
VVD-politici te bekritiseren. In 2011 won Ivo Opstelten de prijs, in
2013 Bernhard Wientjes en in 2014 Henk Kamp . Ook zij weigerden
de prijs in ontvangst te nemen.
In 2009 had de JOVD de Joop-den-Uyl-Award ingesteld, die werd
uitgereikt aan de grootste geldverspiller. De prijs, de mijter van Sinterklaas getooid met een communistische sikkel, was natuurlijk genoemd naar PvdA-premier Joop den Uyl. Hij was door VVD-leider
Hans Wiegel ooit voor 'Sinterklaas' uitgemaakt omdat hij met overheidsgeld zou hebben lopen strooien. Wilders, in deze jaren het fa voriete slachtoffer van de JOVD, kreeg in 2009 als eerste de award.
Hij was 'als geen ander in staat om linkse praatjes te verkopen en te
beweren dat hij het liberale en economische goed aan het verkopen
is'. In 2010 werd de prijs uitgereikt aan het Europees Parlement, dat
volgens JOVD -voorzitter Martijn Jonk de prijs als geen ander verdiende: 'Terwijl overal in Europa de lidstaten en de inwoners flink
of zelfs draconisch moeten bezuinigen, vraagt het Parlement gewoon doodleuk om meer.' 19 In 2011 werd er geen Joop-den-UylAward meer uitgereikt. Tradities kunnen bij de JOVD heel snel komen, maar even snel weer verdwijnen.
Maar de JOVD kende natuurlijk meer mediamomenten. Veel aandacht kreeg in 2005 de Kebab-wedstrijd. De JOVD wilde autochtone
Nederlandse jongeren en Turks-Nederlandse jongeren dichter bij
elkaar brengen. Het samen eten van een Turks broodje kebab, zeer
geliefd bij het uitgaande publiek, was hiervoor een mooi middel. De
JOVD-actie werd gesteund door VVD-minister van Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk. In 2005 organiseerde de JOVD bovendien een voetbalwedstrijd tussen politici van een 'JA' -team voor
de Europese Grondwet en een 'NEE' -team dat tegen deze grondwet
was. Het 'JA' -team, waarin onder anderen staatssecretaris voor On-
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derwijs, Cultuur en Wetenschappen Mark Rutte speelde, verloor de
wedstrijd. 20
Een mediahoogtepunt was het Telegraaf-artikel 'rovD fris en fruitig', dat op 18 mei 2007 op de voorpagina verscheen. Aanleiding
van dit stuk was het nieuwe hoofdbestuur van de JOVD, dat naast
enkele mannelijke leden drie vrouwen telde: Sabine Koebrugge,
Machteld Vlaanderen en Ingrid Jansen. Om dit heugelijke feit te illustreren stonden de drie dames gezusterlijk op de foto in strakke
JOVD-shirts, zodat de meisjes van de jonge liberalen goed naar voren
kwamen.
Voor Rutger Castricum van de opiniewebsite GeenStijl waren de
meisjes aanleiding om de JOVD aan een grondige inspectie te onderwerpen.22 Het televisie-interview met de drie dames ging ook over
serieuze zaken, maar die werden er voor de uitzending allemaal uitgeknipt. Castricum vroeg de dames of ze in waren voor een onenightstand en of ze zich wilden omdraaien, met als doel dat de camera hun achterkant goed in beeld kon brengen. Het ging GeenStijl
alleen om de vorm. Voor het komische effect werd de hit 'Ademnood' van Linda, Roos en Jessica eronder gemonteerd. Koebrugge en
Jansen wilden hierna nooit meer met Castricum op tv, maar het gênante filmpje leverde de JOVD wel veel nieuwe leden op. 23
21

RUZIE OM RUTTE EN RITA

In het voorjaar van 2006 organiseerde de VVD voor het eerst een
lijsttrekkersverkiezing. Kandidaten waren Mark Rutte, Rita Verdonk en Jelleke Veenendaal. De strijd werd al gauw een tweestrijd
tussen Rutte en Rita. De VVD-top had een sterke voorkeur voor Rutte, Ver donk was populair bij sommige afdelingen en bij een groot
deel van het VVD-electoraat. De strijd werd door Verdonk en haar
aanhangers geframed als een strijd tussen links en rechts, waarbij
Rutte als een hele linkse VVD'er werd afgeschilderd. Op 31 mei won
Rutte de lijsttrekkersverkiezingen. Hij had 51 procent van de stemmen, Verdonk 46 procent. De VVD -top was blij, veel kiezers niet.
Omdat Verdonk tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 620.555 voorkeurstemmen kreeg, 67.355 meer dan lijsttrekker Mark Rutte, probeerde ze alsnog de macht in de VVD te grij 137
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pen. Dat mislukte. Verdonk bleef zich daarna echter in de media
negatief uitlaten over Rutte en de 'linkse' koers van de VVD, met als
gevolg dat ze op 13 september 2007 uit de fractie gezet.24
De strijd tussen Rutte en Verdonk verdeelde de VVD tot op het bot,
maar ook de JOVD. Voorzitter Klaas-Jeroen Terwal zei in het NOSjournaal dat de JOVD Rutte steunde, omdat hij voorzitter van de jonge liberalen was geweest. Het leverde Terwal veel media-optredens
op, maar een deel van de JOVD was niet blij. Terwal had namelijk voor
zijn beurt gesproken, want de JOVD had niet gestemd over welke
VVD-kandidaat de voorkeur van de jonge liberalen genoot. Enkele
afdelingen eisten daarom dat er een ledenraadpleging zou komen.
Het hoofdbestuur ging hiermee akkoord. De JOVD organiseerde een
debat tussen de drie kandidaten en daarna een ledenraadpleging, die
door Rutte dik gewonnen werd. Hij kreeg maar liefst tweederde van
de stemmen. Vlak na de JOVD-verkiezingen won Rutte ook de VVD verkiezingen, hoewel met veel kleinere meerderheid.
Omdat andere hoofdbestuursleden kritiek hadden op zijn functio neren, zijn premature steun aan Rutte maar ook zijn coördinerende
rol in het algemeen, besloot Terwal op 1juni2006 zijn functie neer te
leggen. Hij werd eerst opgevolgd door waarnemend voorzitter Jasper
Honkoop, vervolgens op 1 juli door voorzitter ad interim Saul Janssen, die op 19 november plaatsmaakte voor Sabine Koebrugge. Er
kwam meteen weer gedoe. De kandidaat vicevoorzitter politiek en
voorlichting kreeg onvoldoende stemmen op de algemene ledenvergadering. Rond de jaarwisseling gaf de penningmeester aan na het
congres in april niet meer verder te willen omdat het besturen hem
tegenviel. In die periode legde ook de algemeen secretaris het bijltje
erbij neer in verband met gezondheidsklachten. Uiteindelijk vertrok
de penningmeester al in februari, omdat de rest van het bestuur vond
dat hij niet meer naar behoren functioneerde, en toen zat het bestuur
met nog maar drie leden. Normaal had een hoofdbestuur acht leden,
dus er moesten snel nieuwe mensen bij . Jeroen Diepemaat, die net 18
was geworden, werd in mei 2007 meteen door het hoofdbestuur als
bestuurslid ad interim benoemd. Ook kwamen Sebastiaan Vliegen
en Machteld Vlaanderen, de dochter van Erik Pieter Vlaanderen, het
team versterken.
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Het hoofdbestuur wilde de discussie over de politiek leider van de
vvD achter zich laten, de zogenoemde 'poppetjesdiscussie', en met
de benoeming van deze twee bestuursleden kreeg het bestuur meer
mankracht. De nieuwe bestuursleden waren allemaal ad interim en
werden op 24 juni officieel door het congres benoemd. Vanaf 15 augustus was Vliegen echter alweer weggevlogen. Hij had het naar eigen zeggen te druk. In oktober 2007, een maand nadat Verdonk uit
de VVD -fractie was gezet, kreeg Machteld Vlaanderen een conflict
met de andere hoofdbestuurders. Vlaanderen zou op een feestje van
Verdonk hebben gezegd dat veel JOVD -leden sympathie voor haar
hadden. Deze uitspraken stonden de volgende dag in De Telegraaf
Koebrugge besloot daarop schoon schip te maken:
Behalve dat haar uitspraak onjuist was, de Verdonk-aanhangers
vormden binnen de JOVD een duidelijke minderheid, had Machteld ook de afspraak binnen de JOVD geschonden dat men geen discussie meer zou aangaan over de poppetjes. We waren hierover behoorlijk pissig. Machteld ontkende niettemin dat ze haar gewraakte
uitspraken had gedaan. De Telegraaf weigerde echter haar uitspraken te rectificeren, waarop wij als hoofdbestuur het vertrouwen in
haar hebben opgezegd.25
De versie van Machteld Vlaanderen is een beetje anders:
Ik was in mijn hoofdbestuurstijd helemaal niet close met Verdonk, ondanks dat mensen dachten dat ik dagelijks bij haar op
schoot zat. De Telegraafheeft die bewuste dag één foto met een regel onderschrift gepubliceerd, volgens mij van een ondernemer
die haar een taart aanbood. Ik heb die dag (of de dagen ervoor)
niet met journalisten van De Telegraaf gesproken en zag dus ook
geen noodzaak om uit mijn naam iets te gaan rectificeren. Sabine
wilde heel graag uit mijn mond opgetekend zien worden dat ik als
persoon Verdonk niet steunde, maar ik vind een groot verschil zitten tussen een bestuursstandpunt en een persoonlijke mening. Ik
zat in het hoofdbestuur om een bestuursstandpunt uit te dragen,
niet om mijn persoonlijke mening te grabbel te laten gooien door
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derden. Ik was toen net door de interne verkiezingscommissie
voorgedragen als één van de twee kandidaat voorzitters voor het
jaar erop. Ik vind het nog steeds heel frappant dat juist op dat moment een foto bij mij in de schoenen geschoven werd ... Toen intern de stemmen omtrent de door mij te ondernemen actie staakten en we de volgende dag verder zouden praten, ben ik naar huis
gegaan. Die volgende dag werd ik verrast door artikelen in de media dat ik het bestuur uitgezet zou zijn, wat formeel overigens niet
eens kan als de leden jou gekozen hebben. Zo'n dolksteek had ik
niet verwacht en dat heeft mij ertoe genoopt mijn lidmaatschap op
te zeggen. 26
Jeroen Diepemaat, die in 2008 Sabine Koebrugge zou opvolgen als
landelijk voorzitter, zag dit weer iets anders. Vlaanderen en Diepemaat hadden allebei aangegeven voor het voorzitterschap te willen
gaan, maar de commissie die hierover een advies moest uitbrengen
vond Vlaanderen hiervoor ongeschikt. De 'dreiging' van Vlaanderens eventuele voorzitterschap speelde volgens hem in ieder geval
geen rol toen het hoofdbestuur besloot om haar haar portefeuille af
te pakken. Formeel kan het hoofdbestuur zijn eigen leden niet eruit
zetten, dat kan alleen de algemene vergadering, maar het hoofdbestuur kan dissidente hoofdbestuursleden wel onschadelijk maken
door ze hun portefeuille af te nemen. Overigens bleef Vlaanderen
niet aan als hoofdbestuurslid zonder portefeuille, want ze besloot
dus al snel om haar JOVD-lidmaatschap op te zeggen, waardoor ze
formeel geen bestuurslid meer kon zijn. 27
Een half jaar na haar vertrek kreeg de geschiedenis met Vlaanderen nog een staartje. Dagblad De Pers meldde dat ze een nieuwe
rechtse jongerenbeweging wilde oprichten. 28 Volgens Vlaanderen
was deze jongerenorganisatie wel echt onafhankelijk, in tegenstelling tot de JOVD. Oud-Jovo'ers en Verdonk-aanhangers, maar ook
CDA' ers, D66' ers en aanhangers van Geert Wilders' Partij voor de
Vrijheid waren welkom bij de nieuwe club. Ondanks de steun van
Vliegen en enkele andere JOVD-dissidenten kwam de nieuwe politieke jongerenorganisatie echter niet van de grond.
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VLAKTAKS, SPAARVARKENTJES, PAARS PLUS EN HET BAS ISINKOMEN

De JOVD profileerde zich jarenlang vooral op immateriële thema's,
maar in het nieuwe millennium werden economische vraagstukken
steeds belangrijker, vooral na de financiële crisis die in 2008 uitbrak.
De JOVD wilde de economie verder liberaliseren en was hier principiëler in dan de VVD. De jonge liberalen keerden zich vlak na de eeuwwisseling fel tegen de hypotheekrenteaftrek. Jeroen de Veth: 'Dit onderwerp was voor de VVD in deze tijd echt onbespreekbaar uit electorale
overwegingen. Wij zagen de bui echter al hangen en hebben achteraf
helaas ook gelijk gekregen. Zonder hypotheekrenteaftrek zou er niet
zo'n enorme bubblein de huizenmarkt zijn ontstaan." 9
In 2011 pleitte de JOVD voor een uniform belastingtarief, de vlaktaks. Iedereen moest hetzelfde percentage belasting betalen, 33,15
procent. Volgens JOVD -voorzitter Martijn Jonk zou met zo'n stelsel
de economie aantrekken. Die zat, mede als gevolg van de crisis in de
woningmarkt, op slot. Behalve de hypotheekrenteaftrek zou ook de
huurtoeslag op de schop moeten. De JOVD had haar plan gedetailleerd laten beoordelen door het Centraal Planbureau, een unicum.
De voorgestelde vlaktaks had volgens het CPB aanzienlijke gevolgen
voor de koopkracht. Gepensioneerden en huishoudens met kinderen zouden het flink in de portemonnee voelen en huiseigenaren
konden te maken krijgen met een koopkrachtverlies tot 30 procent.
Daartegenover stond echter dat werkenden zonder koopwoning er
op vooruit gingen en de werkloosheid met 0,3 procent zou dalen.
Tevens zou er meer doorstroom komen in de woningmarkt en dat
zou welvaartsverhogend werken, met o,8 procent op het bruto nationaal product. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB -Nederland reageerden enthousiast op de JOVD -plannen, linkse partijen en
belangenorganisaties waren uiteraard kritischer .30
Een ander punt van zorg was het pensioenstelsel, dat onbetaalbaar
dreigde te worden. De JOVD zette zich in 2013 samen met de Jonge
Democraten en Jonge Socialisten in voor een nieuw pensioenplan,
waarin de pensioenspaarders meer vrijheid zouden hebben. Ook
hield het plan rekening met het groeiende aantal zelfstandigen zonder personeel, zzp'ers, die in het bestaande pensioenstelsel moeilijker aan pensioenopbouw konden doen. 3'
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Bestond er voor de pensioenplannen van de JOVD bij andere politieke jongerenorganisaties veel sympathie, minder geliefd maakte
de JOVD zich met haar pleidooi om de studiefinanciering af te schaffen en daarvoor in de plaats het sociale leenstelsel in te voeren. In
2010 zaten er weer verkiezingen aan te komen. Linkse studenten organiseerden een demonstratie in Amsterdam tegen de dreigende invoering van het sociale leenstelsel. De JOVD was sinds i996 al voor de
invoering van het leenstelsel, maar voorzitter Jonk voelde er niets
voor om zich in het hol van de linkse leeuw te wagen. Dat kwam
vooral vanwege de Internationale Socialisten, extreemlinkse activisten ('terroristen' zegt Jonk) die er alleen maar waren om het vuurtje
op te stoken en nooit bereid waren tot het voeren van een redelijke
dialoog. Jonk wilde daarom een vliegtuigje huren met een spandoek
'I love sociaal leenstelsel'. Ook zou dit vliegtuig kleine spaarvarkentjes, zo groot als een sleutelhanger, via parachuutjes naar beneden
moeten laten dwarrelen. Aan deze varkentjes zou de boodschap 'Investeren in eigen toekomst' hangen.
Alles was geregeld met de vliegtuigboer, maar Jonk moest nog formele toestemming krijgen voor zijn parachuteplan. Een formele
vergunning aanvragen hoefde niet vertelde de politie, maar er moest
nog wel toestemming komen van de burgemeester. Lodewijk Asscher, die op dat moment plaatsvervangend burgemeester was, verleende de toestemming. Hij belde hierover ook VVD-lijsttrekker
Mark Rutte op, die toen druk met de campagne bezig was en zijn
hoofd er daarom niet goed bij had. Rutte begreep Asscher niet goed
en dacht dat de JOVD van plan was om echte varkens vanuit een
vliegtuig naar beneden te gooien. Paniek! Een woedende Rutte belde Jonk op, en drie minuten later werd Jonk gebeld door VVDKamerlid StefBlok, die nog bozer was. Hoewel Jonk probeerde Rutte en Blok uit te leggen dat het niet ging om echte varkens maar om
kleine spaarvarkentjes wist hij niet tot beide heren door te dringen.
Blok beet Jonk woedend toe: 'Weet je wat ook leuk is? JOVD'ers uit
een vliegtuig gooien!'
Het feest ging niet door omdat de wind niet goed stond. De biggetjes zouden dan niet op de Dam terecht komen maar wegwaaien en
op een woonwijk neerdwarrelen. Het vliegtuig moest het daarom
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alleen doen met het spandoek. Toen het JOVD-vliegtuig over de
Dam vloog werd het getrakteerd op duizenden middelvingers.
Gelukkig voor Rutte en de zijnen werd de VVD op 9 juni 2010 de
grootste partij van het land. In de zomer was er een tijdlang sprake
van dat er een kabinet van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks zou worden gevormd, Paars plus genoemd. De JOVD overlegde in deze tijd
met de Jonge Socialisten, de Jonge Democraten en DWARS in het geheim over de vraag of ze samen tot een jongerenakkoord zouden
kunnen komen. Uiteindelijk brak de JOVD de onderhandelingen af,
tot grote verbazing van de andere drie. Jonk onderhandelde samen
met Allard Altena namens de JOVD. Ze hadden veel weten binnen te
halen. Helaas was de VVD erachter gekomen dat de JOVD over een
jongerenakkoord onderhandelde en wilde hier een stokje voor steken. De partij was bang dat de JOVD met zo'n akkoord een verkeerd
signaal naar de rechtse VVD -kiezers zou afgeven en Wilders in de
kaart zou spelen. Op de zomerrecesborrel van de Tweede Kamer
werd Jonk door verschillende VVD -Kamerleden aangesproken, die
allemaal tegen hem zeiden 'Je gaat het niet doen hè?' Die avond had
Jonk een heftige discussie met de rest van het hoofdbestuur over het
al dan niet sluiten van een jongerenakkoord. Een dag later hakte
Jonk de knoop door en besloot de stekker uit het overleg te trekken,
waarmee hij de andere politieke jongerenorganisaties onaangenaam verraste. Dat de JOVD het overleg had gestaakt werd stiekem
naar het NRC Handelsblad gelekt. De krant suggereerde dat de JOVD
bakzeil had gehaald omdat de VVD er een stokje voor had gestoken,
iets wat deels klopte maar ook niet helemaal waar was, omdat de
Jonk zelf de beslissing had genomen. 32
Ten aanzien van sociaal-economische kwesties was de JOVD rechtser geworden. Het duidelijkst kwam dit wellicht naar voren in de discussie over het basisinkomen. Terwijl de Jonge Socialisten, de Jonge
Democraten en DWARS veel voelden voor de invoering van het basisinkomen, hiertoe gestimuleerd door de artikelen op de site De Correspondentvan intellectueel wonderkind Rutger Bregman, zweeg de
JOVD. Tom Leijte, van oktober 2014 tot oktober 2015 voorzitter van
de JOVD, legt uit waarom de JOVD van mening is veranderd:
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Het basisinkomen is echt alleen liberaal uit te leggen aan de hand
van het Veronica-liberalisme: lekker jezelf kunnen zijn. De vrijblij vendheid die daaruit volgt is voor mij onverteerbaar. Het suggereert dat je totaal geen plichten hebt, maar wel het recht om maandelijks duizend euro te incasseren. Zelfs al zou het basisinkomen
rendabel zijn, waar geen enkel onafhankelijk onderzoekt op wijst,
dan zou het uit morele overwegingen nog niet ingevoerd moeten
worden.33
WILDE NACHTEN EN KOPZORGEN

Het JOVD -congres van 24 en 25 november 2001 was niet alleen vanwege Fortuyn een historisch congres. Tijdens dit congres streden,
voor eerst in de geschiedenis van de liberale politieke jongerenorganisaties, namelijk ook twee kandidaat-hoofdbesturen om de macht.
Het kandidaat-hoofdbestuur van Rense Weide, dat gesteund werd
door het zittende hoofdbestuur, werd uitgedaagd door het tegenbestuur van Esther Tromp. Het hele proces van lobbyen, vriendjespolitiek en mooie praatjes was al maanden gaande, maar op het congres
zou de doorslag gegeven worden. De kandidaat-besturen hadden elk
zo hun aanhang. Het werd een spannende nacht:
Menigeen kreeg last van het zitvlees en verlangde naar een alcoholische consumptie, maar de politieke diehards hielden de discussie
gaande. ( .. . ) Tot groot ongenoegen van velen probeerde een kleine
groep van statutenkenners de vergadering te frustreren door vlak
voor de stemming een discussie aan te zwengelen of de vergadering
besloten of open moest blijven. De stemming duurde verdacht
lang. Er waren toch geen Amerikaanse praktijken gaande? Was de
uitslag too close too call? Helaas waren er wel praktijken gaande die
verdacht veel leken op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Er
was fraude gepleegd. Hierdoor was een herstemming noodzakelijk.
De aanwezigen slaakten een diepe zucht. Het was al voorbij drie
uur en het feest kon op de buik geschreven worden. Een hertelling
wees uit dat het kandidaat-bestuur Weijde gewonnen had. Een gejuich volgde. Het bestuur barstte in uitzinnige vreugde en kon de
vele gelukwensen, handdrukken, kussen en omarmingen bijna niet
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verwerken. Het kandidaat-bestuur Tromp stelde zich sportief op,
maar kon de teleurstelling niet onderdrukken. Nadat iedereen
weer een beetje bij zinnen was gekomen, beseften de aanwezigen
dat het feest niet meer door kon gaan, de enige optie was onder de
wol te kruipen of een feestje op te bouwen op een kamer. 34
Volgens Esther Tromp stond haar team tijdens het begin van de wedstrijd drie nul achter, omdat ze erg werd tegengewerkt door het
hoofdbestuur. 35 Yair da Costa zou hetzelfde hebben kunnen gezegd.
In de nacht van 10 op n november 2012, 'De Nacht van Da Costa',
lukte het hem om als algemeen bestuurslid voorlichting in het hoofdbestuur terecht te komen. Het was een zware verkiezingsstrijd. Volgens Da Costa zou er een lastercampagne tegen hem zijn gevoerd,
waarin hij voor 'pedo' werd uitgemaakt. 36 Tijdens de bewuste nacht
won Da Costa pas in de tweede stemronde van de door het hoofdbestuur voorgestelde kandidaat, en met maar 44 stemmen verschil.37
Helaas voor Da Costa bleek zijn verkiezing in het hoofdbestuur
een pyrrusoverwinning. Op 5 februari, nog geen drie maanden na
zijn verkiezing, stapte hij al weer op. De andere hoofdbestuurders
hadden kritiek op zijn functioneren - Da Costa zou een slecht persbericht hebben gemaakt38 - maar het hoofdpunt was dat De Telegraaf
dreigde een artikel te publiceren over de JOVD en Da Costa's vermeende pedofilie als hij zou aanblijven als bestuurslid. Da Costa zag
in dat hij moest opstappen, een mening die door de rest van het
hoofdbestuur werd gedeeld. 39 Het gewraakte artikel werd niet gepubliceerd. Enkele maanden later, op 15 mei, kreeg het hoofdbestuur
een audiofragment binnen, waarop de speech was opgenomen van
voorzitter Jarico Vos tijdens 'De Nacht van Da Costa'. Vos, zo staat
er in de notulen, verbood het beluisteren van dit audiofragment. 40
De notulen zijn zeer summier, maar Vos wilde blijkbaar niet herinnerd worden aan uitspraken die hij op het congres had gedaan.
JOVD'ers beleefden wel meer wilde nachten. Na het traditionele
dansfeest belandden sommige congresgangers bij elkaar in bed,
waar later weer flink over geroddeld werd. De JOVD zou de JOVD niet
zijn als hierover veel grappen werden gemaakt. JOVD -heren die het
met dezelfde dame hadden gedaan noemden elkaar 'kutmaatjes' en
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enkele dames uit Overijssel die geen last hadden van sletvrees stonden bekend als 'de snollen van Zwolle'.41
De JOVD was voorts een prima plek om uit de kast te komen, en dat
is ook wat veel yovo'ers is gebeurd. De cultuur naar homo's was vrij
open minded, wat goed past bij het liberalisme. Ook werden tijdens
congressen regelmatig moties besproken die te maken hadden met
homo-emancipatie. In 1998 was in Utrecht het homodispuut Di Caprio opgericht, genoemd naar Leonardo di Caprio die dat jaar de
hoofdrol speelde in de film Titan ic. Het dispuut was 100 procent gezelligheid, had een eigen vlag en was bedoeld voor alle homoseksuelen en lesbiennes in de JOVD. Volgens Di Caprio-lid Nathan Soomer
vonden in kamer 408 wilde nachten plaats tijdens het congres, maar
meer wil hij hierover natuurlijk niet kwijt. 42 Lesbiennes trof je bij de
JOVD zelden aan. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de mannelijke cultuur van de JOVD - een beetje brallen en zuipen en seksistische grappen maken - de meeste lesbiennes nogal tegenstaat.
Ook in de nieuwe eeuw bleven plaatselijke afdelingen soms voor
kopzorgen zorgen. In 2006 was de JOVD Maastricht voornemens om
Filip Dewinter uit te nodigen, de leider van de omstreden Belgische
partij Vlaams Belang. Landelijk voorzitter Terwal wist deze discussieavond te verhinderen en voorkwam zo een boel negatieve publiciteit.43 Maar ook in het progressieve Amsterdam waren er problemen. Begin 2009 richtten enkele JOVD-leden het dispuut Batavia op,
dat een broeinest werd voor ultranationalisten, die door UvAwetenschappers als extreemrechts werden betiteld. 44 De JOVD Amsterdam besloot al gauw om met het dispuut te breken en wist zo
haar blazoen schoon te houden. 45 Op 31 mei 2015 was er ten slotte
ophef op twitter, nadat een dag eerder enkele yovo'ers uit Rotterdam de Europese vlag hadden vertrapt en daarna in brand gestoken.
Enkele Jonge Democraten waren verontrust en voor sommige linkse activisten was dit hét bewijs dat de JOVD 'radicaliseerde', maar het
bleek een baldadige dronkemansactie van enkelingen te zijn.46 Er
volgden geen royementen, één yovo' er kreeg een waarschuwing. De
landelijke media pikten het nieuwtje niet op.
Ten slotte werd de in i996 opgeheven afdeling 't Gooi geen nieuw
leven ingeblazen. Hoewel Ciska Scheidel in dat jaar nog had gezegd
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dat de afdeling na één of twee jaar weer zou kunnen worden heropgericht was ze hier in 2010 geen voorstander van. In de notulen van
het hoofdbestuur staat: 'Ciska raadt af. Hoop gedoe.' 47
TUSSENBALANS

De JOVD had na de paarse kabinetten geen main theme meer, maar
bleef in het nieuwe millennium, zoals De Telegraaf dat zo mooi zei,
'fris en fruitig'. De jonge liberalen worstelden met nieuwe uitdagingen als het terrorisme en populisme en bewogen zich in deze jaren
meer naar rechts, hoewel de JOVD zich in 2007 achter de kandidatuur van Mark Rutte schaarde. Uiteraard bleef de JOVD trouw aan
haar liberale idealen: de vrijheid van meningsuiting en de immateriële erfenis van paars. Met prijzen als de Liberaal van het jaar, de
Liberale aanmoedigingsprijs en de Joop-den-Uyl-Award wist de
JOVD de nodige media-aandacht te scoren en zich op een ludieke,
tegendraadse wijze te profileren als het geweten van het liberalisme.
Ten aanzien van sociaal-economische kwesties boog de JOVD ook
meer naar rechts. De jonge liberalen waren voor een vlaktaks en
voor afschaffing van de studiefinanciering. Ze braken in 2010 de onderhandelingen over een jongerenakkoord van Paars plus af en ook
moesten ze niets meer hebben van het idee van een basisinkomen,
dat onder progressieve partijen en intellectuelen weer in de mode
was.
Zoals altijd had de JOVD te maken met bestuurdersconflicten en
lastige afdelingen. De vereniging wist het interne gedoe te overleven, hoewel sommige betrokkenen er wellicht een vervelende kater
aan hebben overgehouden. Gelukkig werd er natuurlijk ook een heleboel lol gemaakt bij de JOVD. Tijdens debatwedstrijden in de afdelingen, tijdens bezoeken bij andere politieke jongerenorganisaties,
op congressen, op de dansvloer en last but not least in de hotelkamer. De JOVo -geschiedenis was er een met vele hoogtepunten.
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