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Aan de prominente FVD’ers die JFVD
willen saneren
Wij zijn JFVD’ers - duizenden doodnormale jongeren uit heel het land met allerlei 
verschillende achtergronden en politieke overtuigingen. Samen vormen wij niet alleen de 
grootste, maar ook de gezelligste politieke jongerenorganisatie van Nederland. En daar zijn 
we trots op. Jongens en meisjes die eerder politiek verweesd waren, vinden hun thuis bij 
JFVD. Iedereen, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, of wat dan ook, 
is welkom op onze evenementen en welkom als lid van onze geweldige vereniging. Jongeren 
maken er vrienden voor het leven. 
 
JFVD is een plek waar jongeren niet continu worden veroordeeld - een plek waar échte 
discussie mogelijk is en waar je vrij van gedachten kan wisselen. Het aftasten van ideeën, 
bijvoorbeeld door advocaat van de duivel te spelen, hoort daar bij.  
 
“Wat een genoegen. Honderden jonge mensen die zich betrokken voelen bij de politiek - en 
dan ook nog politiek van het ontregelende en beslist niet-deugende soort”, waren de 
woorden van Annabel Nanninga op het eerste JFVD-evenement, in 2017.  
 
Ja, wat een genoegen, dat uitgerekend die jonge mensen nu door Nanninga collectief 
worden weggezet als antisemitisch. Omdat een enkeling berichten heeft verstuurd met 
ontoelaatbare inhoud. Dit soort puberale berichtjes, waartegen door het bestuur hard is 
opgetreden, zijn fout, maar geen reden om de volledige organisatie en haar bestuur op te 
doeken.  
 
Wij herkennen ons beslist niet in het belachelijke beeld dat de media over onze vereniging 
schetsen. Extremisme wordt zowel door leden als door mensen die een functie bekleden 
consequent afgewezen. Dat FVD-prominenten zo naïef zijn om mee te gaan in het frame van 
de media, of de situatie aan te grijpen in hun eigen belang, over de rug van jongeren die hun 
naam door het slijk gehaald zien worden, is niet rechtvaardig. 
 
Door onze vereniging van ruim 4000 leden weg te zetten als een radicale kliek hebben jullie 
de plank volledig misgeslagen. Dag in, dag uit hebben wij jullie geholpen met campagne 
voeren, evenementen verzorgen en jongeren op te roepen om op jullie te stemmen. JFVD'ers 
zijn er altijd om op vrijwillige basis de evenementen van FVD te faciliteren. Jongeren reizen 
stad en land af in de vroege ochtend om congressen op te bouwen. We zijn grotendeels 
allemaal dubbellid, dus lid van zowel FVD als JFVD.  
 
Mede dankzij onze inzet bekleden jullie nu de functies die jullie enkele maanden geleden 
nog niet hadden. Wij doen een beroep op jullie redelijkheid, want waarom moet de 
meerderheid gestraft worden voor de acties van een paar individuen? Waarom moeten 4000 
jongeren gestraft worden voor de acties van een paar extremisten?  
 
In de politiek vallen wij kartelpartijen aan omdat zij ridicule sancties aan het volk willen 
opleggen om de temperatuur 0,0007 °C te laten dalen. Is het niet hypocriet om tegelijkertijd 
de JFVD sancties op te willen leggen wanneer maar 0,0005% van het ledenbestand 
verkeerde denkbeelden blijkt te hebben? Wij kennen FVD als een partij waar rationeel denken 
van het grootste belang is, waar geen voorbarige conclusies worden getrokken en waar men 
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niet bang is om de realiteit te benoemen. Wellicht hebben wij dat verkeerd gedacht, de keuze 
is aan jullie 
 
Wij steunen, net als Thierry Baudet, de aanpak zoals die gepresenteerd is door het JFVD-
bestuur. We walgen van de ontoelaatbare uitingen die in appgroepen zijn gedaan, maar ook 
van de klopjacht door de media op mede-FVD'ers die niets met extremisme te maken 
hebben, maar wel met naam en foto worden vereeuwigd op het internet. Deze klopjacht 
wordt ontegenzeggelijk, direct of indirect, aangezwengeld door de FVD-prominenten die 
deze eisen stellen. 
 
Middels deze brief doen we een beroep op jullie redelijkheid, en vragen we jullie van de eis 
JFVD te saneren af te zien. Dat er rotte appels in de organisatie zitten betekent niet dat de 
organisatie rot is. Freek Jansen en de rest van het JFVD-bestuur hebben van JFVD de 
grootste en leukste politieke jongerenorganisatie van Nederland hebben gemaakt, en wij 
staan achter hen.  
 
Of we nou liberaal zijn of conservatief - wat ons verenigt is een gevoel van urgentie. Een 
gevoel dat dit de laatste kans is om verandering in Nederland te brengen. Onze tijd is 
kostbaar, we dienen er zuinig mee om te springen. We hebben niet de luxe om opnieuw te 
beginnen. We moeten een eenheid vormen en dit lange termijn project, waar JFVD een 
onmisbaar onderdeel van is, doorzetten.  
 
Groet,  
 
bezorgde JFVD'ers
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