
‘Ik had een uitgesproken me-
ning over de wereld. Enigszins
recalcitrant denderde ik graag
tegen de stroom in. In mijn
eindexamenjaar was de kern-
wapendiscussie in volle gang
en ik hing door de hele school
brie6es op met teksten als
‘Liever een raket in de tuin,
dan een Rus in de keuken.’ De
vurige discussies die daaruit
voortvloeiden vond ik prach-
tig. Mijn rol als klassenverte-
genwoordiger nam ik zeer
serieus. Tot ongenoegen van
leraren onderhandelde ik over
het schuiven met uren zodat
we eerder naar huis konden.
Eenmaal geslaagd verruilde ik

Friesland voor Amsterdam
om politicologie te studeren.
Als jongen van het platteland
vond ik dat best spannend al-
lemaal. Ik werd geen wilde
student, integendeel, ik werkte
veel als glazen-
poetser en
standbouwer.
Eenmaal lid van
het Christen De-
mocratisch Jon-
geren Appèl stak
ik veel tijd in po-
litieke activiteiten. Muziek was
een andere passie, helaas eiste
mijn hospita dat ik mijn la-
waaierige drumstel zou terug-
brengen naar Lemmer.’

‘Mensen vinden mij bijde-
hand, maar net als vroeger
ben ook ik soms zenuwachtig
voor publieke optredens. Als
je me op mijn 18de had ver-
teld dat ik zo ver zou komen

in de politiek, dan
had ik je voor gek
verklaard. Achteraf
denk ik dat ik meer
van mijn studen-
tentijd had moeten
genieten. Misschien
had ik mijn blik-

veld kunnen verruimen door
een tijd naar het buitenland te
gaan, maar ja, ik ging gewoon
in militaire dienst. Als vader
van twee zoons (9 en 12) zijn

de zorgen over de toekomst
van Nederland best concreet.
Ik vind het belangrijk dat zij
begrijpen wat er in de wereld
gebeurt. Ik verzin voor hen
triviantvragen over het
nieuws. We delen onze harts-
tocht voor voetbal. Ik over-
hoor hen over de stand van de
eredivisie, en tijdens de wed-
strijd Nederland-Portugal
zaten we – gehuld in oranje –
gespannen voor de buis. Mijn
liefde voor muziek manifes-
teer ik tegenwoordig in mijn
optredens in de Scheveningse
club Crazy Piano’s.’

‘Mijn hospita
eiste al gauwdat

ikmijn lawaaierige
drumstel zou
terugbrengen
naar Lemmer’
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Van serieuze student werd Jack de Vries - communicatie-adviseur en oud-
politicus - een verantwoordelijke vader. De hartstocht voor muziek vormt een

constante in zijn leven: momenteel treedt hij op in club Crazy Piano’s.
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