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Politiek verslaggever Jan Hoedeman gaat deze zomer elke week vissen
met een politicus, en praat met hen over het leven en de politiek.vissenmetJan

nen laten staan, maar dat doe ik
niet. Ik heb een verbrandings-
stoornis. Ik sport twee keer per
week onder begeleiding én twee
keer per week thuis. Ik doe er erg
veel aan. Het maakt dat ik in ieder
geval niet zwaarder word, dat is al
heel wat. Ik heb weleens anderhalf
jaar lang alleen maar uit zakjes ge-
geten. Een ander valt dan drie keer
zoveel af, maar ik verloor 20 kilo.
Anderhalf jaar zakjes… Daar is het
leven niet voor bedoeld. Ik let er
een beetje op, het gaat prima.’’

U verloor dit jaar de strijd om
het voorzitterschap van de
Tweede Kamer onder toeziend
oog van uw kinderen en uw
tweede echtgenote.
,,Ik had een inhoudelijk verhaal en
ik ben niet onsportief, ik kan ver-
liezen. Dat mijn gezin op de tri-
bune zat, vond ik heel erg leuk,
maar vooral omdat ik het ze niet
gevraagd had. De volgende dag heb
ik tegen mijn vrouw gezegd: ‘Ik heb
nu geen verplichtingen als Kamer-
voorzitter in het mei-reces, we
gaan met vakantie!’
,,Dat zit ook in de aard van het
beestje. Ik heb dat van mijn vader.
Hij liet zich na de oorlog ieder jaar
op 11 april als ontbijt op bed door
mijn moeder een biefstuk en een
glas rode wijn voorzetten. Omdat
hij op die datum na 2,5 jaar uit con-
centratiekamp Buchenwald kwam.
Van hem heb ik leren doorzetten.
Als het tegenzit: doorzetten! En als
het nog iets harder tegenzit, nóg
iets harder doorzetten! Harde hu-
mor heb ik ook van mijn vader.’’

U bent nu ouder dan hij is ge-
worden.

H
et is onmisken-
baar Ton Elias
die in de verte
op zijn witte e-
bike de strek-
dam oprijdt. De
karakteristieke

liberaal zet zijn fiets voor het rood-
witte vuurtorentje van het noorde-
lijke havenhoofd op Scheveningen.
,,Elf kilometer gefietst!’’ roept de
VVD’er vrolijk. Hij pakt een hengel
beet, maar de jongensachtige bra-
voure van Elias (61) wordt van-
avond niet met vis beloond. De vis-
sen bijten pas als het pikdonker is.

U zit in het centrum van de
macht en hoort als fractiesecre-
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■ Vangst: drie scharren, een
zeester en een krab.

■ Vissen: ,,Dat is mijn sterren-
beeld. Ik heb er het geduld
niet voor.’’

■ Favoriete vis: ,,Een tarbotje
is erg lekker. Maar een goeie
schol ook. Rode poon eet ik
ook graag, met een sauce hol-
landaise die ik zelf tik.’’

■ Vakantie: ,,We hebben een
huis in Zuid-Frankrijk gekocht,
ook daar is de klimop verwij-
derd. En ik ga ieder jaar zee-
zeilen met vrienden die ik al
bijna 50 jaar ken.’’

Hij is een ‘oliemannetjedat dingenmoet regelen’.
Bevalt ’mprima.Maar fractiesecretaris TonElias (VVD)
maakt zichwél zorgenover het parlement. ‘De zeden
verwilderen, erwordtmaarwat geschreeuwd.’

‘De politiek
moet niet
te plat
worden’

Z VVD’er Ton Elias (midden) op
het Noordelijk Havenhoofd op
Scheveningen. ‘Van mijn vader
leerde ik doorzetten.’
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‘Ik heb er het
geduld niet voor’

,,Dat is heel raar, ik heb het mo-
ment dat ik ouder werd dan hij
heel bewust meegemaakt. Hij is 59
geworden: van de trap gevallen
terwijl hij de klimop knipte. Op
slag dood. Ik heb bij mijn huis
meteen de klimop laten weghalen.
Mijn moeder vond hem en daar is
ze nooit meer overheen
gekomen. Ze hadden het heel leuk
samen. Ik was toen 25.’’

U bent een tegenstander van re-
ferenda. Waarom?
,,Als wij een referendum hadden
georganiseerd, de dag nadat het
jongetje in gewone westerse kle-
ren was aangespoeld (Aylan, in
september vorig jaar, red.), had
Nederland gezegd: we moeten
meer vluchtelingen opnemen. Dat
beeld greep iedere ouder naar de
keel. Als het vijf weken later was
gebeurd, was de uitslag: wég met
die vluchtelingen. Daarom ben ik
zo tegen die referenda. Ze zijn le-
vensgevaarlijk. Sommige zaken
zijn te ingewikkeld, daar hebben
we politici voor aangesteld die er
uitgebreider over nadenken dan de
meeste kiezers bereid zijn te doen.
Maar dan moeten die politici dat
wel doen! Anders valt de legitimi-
teit weg.’’

Umaakt zich zorgen over hoe
het eraan toegaat in het parle-
ment.
,,De parlementaire zeden verwil-

taris van de grootste regerings-
partij álles.
,,Welnee. Ik zit aan de periferie
van de macht, ben oliemannetje
en moet dingetjes regelen. Ik zit
niet in het kernteam. Dat is ook
helemaal niet zo erg. Dan kan ik
een paar keer per week thuis met
mijn vrouw eten. Wel laat, tussen
acht en half tien, dus dan moet het
diner wat lichter zijn. Dat gelooft
nooit iemand, maar dat is wel zo.
Ik sport veel, dat gelooft ook nie-
mand.’’

Umaakt er een grapje over,
maar u vecht tegen uw gewicht.
Hoe komt dat?
,,Ik vecht niet, ik zou de wijn kun-


