Mijn eerste blazer

Het was een weloverwogen investering: mijn eerste blauwe blazer.
Nederland, de vroege jaren tachtig. De natie verkeerde in mineur.
Boos vakbondskader, krakers en anti-kernwapendemonstranten
beheersten de straat.
Als een elixer tegen al dat linkse gemopper laafden veel jongeren
zich aan het vrijemarktdenken van de liberalen. Geen zwarte punkkleding maar kleurige collegeshawls, geen 'Ban de bom' maar discoliberalisme. Duizenden monsterden aan als lid. Zelfs ik.Waar anders
dan in zo'n nerderige club etterbakjes kon je je politieke gulzigheid
bevredigen? Te beginnen op het landelijke congres in het verre Vlissingen. Ik zou er als novice namens de afdeling 't Gooi mijn entree
maken. In de voorafgaande vergadering had de voorzitter van mijn
afdeling, een dokterszoontje met een studentikoos brilletje die luisterde naar de naam Meinard Jan Rechsteiner, de strategie uitgezet.
Werd over JOVD'ers al gezegd dat ze 'niet verder kijken dan hun oprijlaantje lang is', de voorman van het Gooise eskader koerste nog
scherper tegen de linkse wind in. Zijn motto: 'Rechts, rechtser".
Rechsteiner!'
Onnodig te zeggen dat van de leden van zo'n afdeling appropriate
attirevereist werd. Het uniform van de archetypische JOVD' er uit die
dagen schreef voor: blauwe blazer, grijze flanel broek, bruine
brogues. En zo snelde ik langs de rekken van het toen al gedateerde
Vroom & Dreesmann, filiaal Hilversum. Toegegeven, een uiterst
wankele start van wat een glorieuze politieke carrière had moeten
worden.
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PENNYLOAFERS EN PARELKETTINGEN

Het zou anders lopen. Zo-ie er al was, spoelde daar aan de Westerschelde elke ambitie om politicus te worden weg. Een beslissing voor
het leven die alles te maken had met de mise-en-scène die ik aantrof.
Allereerst de congreslocatie, een mistroostig provinciaal tweesterrenhotel waar de dames achter een formica balie de puisterige one night
standers welkom heetten met een hoofs 'Waarmee kan ik u van dienst
zijn, meneer?'. De zonen in het pak van pa, beladen met attachées vol
politieke paperassen, lieten het zich welgevallen. Het zijn van die defining moments in een leven waarbij de vraag zich opdringt: ben ik dit?
Vandaar die beslissing om het politieke theater liefst vanuit de loges of
als fly on the wall te gaan verslaan.
Ook het optreden van een groep oververhitte dames droeg bij aan
mijn keuze voor het politieke celibaat. Dat zat zo. Ieder JOVD-congres had een thema, samengebald in een werkstuk dat door de jongens en meisjes ter vergadering bediscussieerd werd. Hoogst gewichtig heette dat een resolutie, een impliciete verwijzing naar de
uitspraken van de Verenigde Naties. (Het JOVD-vocabulaire bevatte
trouwens wel meer curiositeiten. Zo noemde een selectie van het
veelkoppige hoofdbestuur zichzelf 'politbureau', kennelijk geïnspireerd door de verlichte denker/doener Jozef Dzjoegasjvili. ) Enfin,
de dames van de emancipatiecommissie hadden zich terdege in de
materie verdiept en verdedigden met rood aangelopen hoofden hun
gedachtegoed ten overstaan van een baldadige brigade blauwe blazers. De blazers spanden zich in om hun vrouwelijke opponenten
op de kast te jagen. Toen zo rond de thee de 'abortus provocatus' op
de agenda kwam, snelde een jasje-dasje lid van de afdeling Leiden
naar de interruptiemicrofoon en richtte zich tot een vrouwelijk
commissielid dat duidelijk de gelijkgeslachtelijke liefde was aangedaan. 'Mevrouw, wat maakt u zich druk over abortus, het zal u toch
nooit overkomen.'
De hoofden achter de tafel verstijfden verder. Eén juffrouw liep
snikkend weg, waarna de commissie zich terugtrok. Exit emancipatieresolutie. Triomfalisme aan de overkant - en de heren namen er
nog eentje. Zo ging dat in de links/rechts jaren tachtig. Een jongerenclub met twee gezichten. Allereerst de serieuze tronie, vaak links12
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liberaal, zich verschansend in praatgroepjes om hun ontluikende
politieke honger en eloquentie te bevredigen. Daartegenover de
(pseudo) corpsballen voor wie de JOVD een kroeg was waar je aan de
bar lekker over politiek kon bakkeleien om na de laatste ronde op
nog wat kamerdeuren te kloppen voor minder verbaal vertier. Ik
koos zeker niet voor het eerste en matig voor het tweede, maar greep
naar een blocnote en een fototoestel om de stadsverslaggever van
politiek Madurodam te worden. Die V&D-blazer was snel afgeschreven, maar zou z'n rendement nog ruimschoots opleveren.
HET RODE HOOFD VAN LEENDERT EN ANNETTE

Eind i987 belandde ik onder verdachte omstandigheden in het
hoofdbestuur. Door een ontbrekend talent voor onderdanigheid
diskwalificeerde ik mij voor 'de baantjes'.
De JOVD werd in die dagen aangevoerd door een jongeman die ik
hier uit piëteit maar even zal omschrijven met 'de visionair uit Voerendaal'. Ik scherts, zeker. Maar mijn bedenkingen beperken zich
niet tot zijn vlaai-accent, een zuidelijke tongval die in liberale kring
toen nog zeldzaam was. Ergelijker waren 's mans optredens voor de
plenaire zaal, in het programmaboekje veelbelovend aangekondigd
als 'rede van de landelijk voorzitter'. Moeizaam sleepte onze voorzitter zich dan door een vlijtig geknutseld betoog over 'de liberale
beginselen'. En waarom de natie in het algemeen en de vvn in het
bijzonder op haar zaak moest letten. Hoe vroom de vrijheidsidealen
in de praktijk gebracht werden, bleek toen ik mij kandideerde als
hoofdredacteur van het verenigingsblaadje. Dat kwam de vlaaiverkoper slecht uit, zo'n weinig gezeglijk redacteurtje dat niet te paaien
was met een bestuursbaantje hier of een commissievoorzitterschapje daar. Met ouderwetse machtspolitiek werden de districtschefs
aangezet de brave, kneedbare kandidaat van het bestuur te steunen.
Hetgeen geschiedde. Niet dat het uitmaakte, ik ging m'n gang toch
wel in de kolommen van de Driemaster. Maar het telefoontje van de
volgende voorzitter, Annette Nijs, kwam toch onverwacht. Of ik de
perscontacten in haar bestuur wilde gaan doen? Och ja, waarom
ook niet. Ik mocht die Nijs wel. Een hele mevrouw, want reeds doctorandus en werkzaam bij 'de Koninklijke'. Een autonoom type,
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over wie het gerucht ging dat ze niet alleen van naaktkamperen hield
maar tevens onaangekondigd haar voorgevel flashte. Nijs' voorzitterschap zou zich niet kenmerken door harmonieuze verhoudingen, waarbij ook haar moeizame omgang met VVD-voorzitter Leendert Ginjaar opviel. Het schuurde op het JOVD-standpunt over de
monarchie. De jonge liberale hadden, in tegenstelling tot de hermelijnvlooien van de VVD, principiële bezwaren tegen een staatshoofd
door geboorte. Maar ja, om nu een guillotine op het Noordeinde te
timmeren was ook weer zo wat. Die Oranjes deden het toch goed? U
begrijpt: een wiebelig standpunt waar de pers wel raad mee wist.
'vvo jongeren tegen koningshuis' of woorden van gelijke strekking
kopte de ochtendbode die bij zoveel liberalen de ontbijttafel bevuilde. Paniek aan 'de gracht', het landelijk hoofdkwartier van de VVD,
waar de JOVD overigens officieel geheel onafhankelijk van opereerde. De VVD kreeg woedende oranjeklanten aan de lijn en noteerde
talloze opzeggers. Als mijn bijdrage als 'landelijk voorlichter' iets
aantoonde, was het wel mijn ongeschiktheid voor de functie. In
plaats van te sussen spande ik mij in om de geïnteresseerde media
nog eens van het opruiende JOVD-standpunt te doordringen: de
macht des konings zouden wij terugdringen tot die van 'ja-knikker
en lintjesknipper'. In de villawijken en bij alle archetypische vvokolonels b.d. sidderde het. Wat dachten die vlegels wel?
Onder dat gesternte sleepte Annette Nijs zich richting de vvD voorzitter, die haar onmiddellijk ontboden had. Bedanken voor
de invitatie was geen optie: h~t JOVD-secretariaat draaide op subsidies die weer afhankelijk waren van erkenning van de VVD. En zo
zaten Ginjaar en Nijs met rode hoofden tegenover elkaar, waarbij
de oud-minister een inleiding tot de vriendjespolitiek doceerde:
'Mevrouw Nijs, il( zal er persoonlijk zorg voor dragen dat u niets
bereikt binnen de VVD. ' Het kan verkeren. Op de valreep voor zijn
verscheiden mocht Ginjaar nog meemaken hoe juffrouw Nijs aantrad als VVD-staatssecretaris van Onderwijs. Kortstondig, maar
toch.
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TEFAL MARK

Na Nijs volgde de grootste politieke dompteur die de vereniging tot
dusver baarde: M. Rutte, student geschiedenis aan de Arnhemsestraat
te Scheveningen.
Afstuderend op 'Goejanverwellesluis', de confrontatie uit 1187
tussen patriotten en oranjegezinden die de knullige Hollandse
variant van een volksoproer genoemd zou kunnen worden. Rutte
was toen al de premier zoals Nederland 'm zou leren kennen:
praktisch, joviaal en vertederend onhandig. Een ogenschijnlijke
allemansvriend die recht op z'n doel af slingerde. Hij kwam toen al
overal mee weg. De vereniging zwaaide hem dankbaar uit - met
een kolossale teddybeer - hoewel de ledentallen tijdens zijn bestuursperiode gelijkenis vertoonden met de statistiek tijdens een
beurskrach. 'The underlying trend is sound', grapte-ie dan. En
stapte uitgerust met een vuistdikke agenda vol aantekeningen en
kattenbelletjes in de Volvo 345 GL Variomatic van z'n moeder om
het land gerust te stellen. Zijn geheim? Een zonnig humeur en
lustgevoelens voor politiek mikado en cappuccino met appeltaart.
Het broeide en piepte altijd wel ergens in de rovn. Kuiperijen alom. Maar 'Tefal' Mark bleek over een buitengewoon talent te beschikken brandhaarden met zijn enorme blote handen te blussen;
en nog te blijven lachen ook. Eén keer faalde zijn charme. Het drama ontrolde zich in een jeugdherberg aan de Waal, alwaar een zolder vol Jonge Democraten heen was gespoord om de liberale diaspora te bespreken. Bijna kreeg Rutte de jonge n66' ers zover hun
club loek, stock & barrel over te dragen aan zijn rovD. 'Ach, we zijn
toch allemaal liberalen?' zou Rutte geknipoogt hebben. 'En als we
fuseren houden jullie gewoon je naam, JD, alleen voegen wij er een
oen een v tussen ... ' Rond dat moment bracht ik volgens de overlevering mijn zojuist verworven Saab met enig kabaal op het grind
van het jeugdhonk tot stilstand, waarna ik met mijn karikaturaal
kakkerige verkering binnenstiefelde en de latere premier op een
wijze begroette die alle vooroordelen over die verfoeilijke vvn fatten onderstreepte. De rn'ers bedankten voor het aanzoek en
zouden zich 'vrijzinnig liberalen' dopen. Niet lang daarna waren
Rutte en ik op een bijeenkomst waar De Stichter, Hans van Mier15
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lo, een rapportje van de vrij zinnigen met een smalende woordgrap in ontvangst nam. 'Het is te hopen dat u nog eens héél zinnig
wordt!'
SAFARI'S

Het liberalisme is een internationalistische stroming. Dat bleek niet
alleen uit het duizelingwekkende aantal 'buitenlandmoties' dat plenair besproken werd, de kosmopolitische JOVD'ers in het algemeen
en de 'internationaal secretarissen' van het hoofdbestuur in het bijzonder, bleken buitengewoon reislustig. Eén probleem: tickets kosten geld. Vandaar dat Haagse en Europese potjes werden geplunderd
en men een opmerkelijke interesse voor dictaturen van Oost-Europese snit koesterde. Reden: de propagandafunctionarissen van de
Sovjet-Unie en haar satellietstaten wisten wel raad met die reislustige
jonge liberalen en paaiden ze met door censoren geregisseerde werkbezoeken. Hoewel ik tegenstander was van die propagandareizen,
profiteerde ik één keer volop van zo'n tripje voor fellow travellers. De
voorzitter was met zijn gevolg vertrokken naar Dagestan. Pardon?
Waar het lag wist niemand, maar we vermoedden dat het een obscure deelrepubliek van het Sovjetrijk was. Rutte zat net in Aeroflot, of
het tweede kabinet Lubbers struikelde over het reiskostenforfait. Bij
ontstentenis van onze voorman, plaagde ik in de media VVD-fractievoorzitter V oorhoeve, die met een bloederige Brutus-actie zijn eigen
ministers politiek de keel doorsneed. Kennelijk raakte ik een gevoelige snaar, want toen we 's avonds in Nieuwspoort stonden te vieren
van de CDA-terreur verlost te zijn, keek verkeerswoordvoerder Annemarie Jorritsma mij strak aan en beet. 'Ik zou jou dolgraag op je
bek timmeren.'
U begrijpt, dat baantje bij De Partij zat er voor mij nog even niet in.
De VVD-zoon die dat later wèl zou overkomen, moest het - toen nog
- in het verre Dagestan stellen zonder zijn tegenwoordig zo onafscheidelijke Nokia 6233 . Dagestan kon nog wat stapjes naar demoderniteit te maken ... En enig 'watermanagement' konden ze er ook
wel gebruiken. Na een stoffige dag op de steppe was een delegatielid
(geen namen, wederom mijn favo zachte g) snel onder de douche
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gesprongen en had zich flink ingezeept. Toen stokte de watertoevoer. Tien minuten later stonden de wachtende Volga's ongedurig
te ronken toen een verdwaasd delegatielid met zeep in haar en oren
instapte, en kordaat op weg ging naar wederom een glorieus socialistisch hoogtepunt in zijn fact finding mission. Of de JOVD'ers bij
dergelijke gelegenheden moreel overeind blijven weten we niet. Als
de vliegpunten bijgeschreven waren hoorde je zelden nog iets over
zo'n socialistische safari. Op die ene keer na dan, toen de hoofdredacteur van de Driemaster na een werkbezoek aan het rijk van de
Kimmen opgetogen verslag uitbracht. 'Pyong Yang heeft een overzichtelijk wegenplan en de straten zijn schoon.'
Ach ja, jeugdzondes. Wat geeft 't? De JOVD was vooraleerst een politieke crêche waar je het vak kon leren. Soms was dat nodig. In moties werd het wettig gezag vaak opgeroepen om, laten we zeggen,
minder bezonnen gedachten en aberraties uit te voeren. Van die
blozende Groninger die voorstelde 'bloemen op Bagdad' te gooien
om het vredesproces met Saddam te bespoedigen, tot de seksuele
vrijdenkers die vonden dat 'bestialiteit' naadloos paste in een liberale levensstijl.
Ik haalde mijn vertier en fascinatie eerder uit de aparte types die je
ontmoette. Zoals Bas B. Bakker, dubbel cum laude afgestudeerd, gepromoveerd alsmede vicevoorzitter politiek. Allemaal binnen de
tijd. 0 ja, tussendoor was-ie ook nog even weggeweest vanwege 'de
gevreesde ziekte'. Dat leverde hem een chemo en een pruik op die in
gezelschap te onpas afging, waarna de patiënt een sigaar tevoorschijn haalde en die uitdagend opstak.
Met hem werkte ik een keer een nachtje door om het ons door de
VVD-fractie toegespeelde 'Liberaal Bestek' te becommentariëren.
We waren daags ervoor zelfs nog met de VVD-fractie in een strandtent gaan eten om de ideologie op elkaar af te stemmen. Maar de
nacht voor de lancering waren Bakker en ik in een baldadige bui en
herschreven het reactionaire VVD-stuk volgens een strikt liberale
exegese, noemden het 'Liberaal in kort bestek', togen naar de Copyrette en leverden een stapel af op de persconferentie van de VVD.
Rutte en andere trouwe partijgangers stonden ons pamflet blij moedig uit te delen, niet gehinderd door enige kennis van de in17
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houd die de partij beslist onwelgevallig was. Geintje of beginnersfout?
Hoe het ook zij, leerzame jaren waar je iets aan overhield. De een
zijn baantjes, de ander z'n verkering en de derde z'n trauma's - of
combinaties daarvan. Soms blikken we terug, waarbij 'Onze man in
het Torentje' altijd monter constateert: 'De JOVD of de grote mensenpolitiek, dat werkt precies hetzelfde. Voor mij is er in die kwart
eeuw dus niets veranderd.'
Of dat een geruststelling is mag u zelfbeoordelen.
Jort Kelder

Jort Kelder was Jovo-lid van i984 tot 1990, waarvan de laatste twee
jaar als hoofdbestuurslid
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