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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorbereiding
Voor het beoordelen van een mens is het geboortejaar maatgevender dan het
sterfjaar. Aangezien ik deze regels zelf schrijf, is de belangstellende lezer zonder
keuze op het eerste jaartal aangewezen. Moeder bracht mij in 1917 ter wereld. Ik
groeide derhalve op in de jaren twintig en bereikte de volwassenheid in de jaren
dertig.
Omdat ik gereformeerd geboren en gebleven ben, heb ik de uitstraling van de
gloriejaren der ‘mannenbroeders’ ondergaan. Maar die invloed niet alleen. Mijn
moeder was van hervormden huize en dat bleef zij na haar trouwen. Zij ging met
haar man en vijf kinderen naar de gereformeerde kerk, maar ze liet zich niet uit ‘de
vaderlandse kerk’ uitschrijven. Tot gereformeerd triomfalisme was vader niet geneigd,
elke uitbarsting onzerzijds in die richting zou door moeder afgestraft zijn. Vader zou
het over zich gehad kunnen hebben. Hij kwam uit een onverdacht gereformeerd
nest. Voor de fijnproever: hij was er niet een van de Doleantie (1886), maar van de
Afscheiding (1834). Zijn schoonvader, Maarten Demper, een boer uit Langerak,
droeg als welbespraakt rondreizend hageprediker tot de doorwerking van de
Afscheiding in de Alblasserwaard zeer bij. Het feit dat zijn onder andere daarvoor
in beslag genomen paarden onder de Nederlands Hervormde Kerk in Schoonhoven
bij opbod verkocht werden, koestert onze familie als een kostbaar kleinood.
Het ‘eng’ gereformeerde bloesje hing ons niet om de kinderschouders. Wij gingen
naar de christelijke school, maar wij bezochten de hervormde zondagsschool en
die werd voorts slechts door ‘openbaren’ bevolkt. Mijn twee broers en ik waren de
enige gereformeerde leden van de plaatselijke voetbalclub. Mijn vader reed, in
letterlijke zin, een stevige schaats (een tik die aan de Schakels eigen is) en was
een gevreesd deelnemer aan korte-baanwedstrijden. Dat eerste (die stevige slag)
was niet verboden, dat laatste (die publieke sportwedstrijd om prijzen) ‘deed’ een
gereformeerde, zeker in 1917, niet. Binnen onze kerkeraad was er zodoende een
sterke stroming, die vond dat ik niet gedoopt kon worden als vader voor prijzen bleef
schaatsen. Gelukkig was de plaatselijke predikant een
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Fries van geboorte en daar hadden de gereformeerden over schaatswedstrijden
libertijnser gedachten. Anders zou ik het nog niet zo net geweten hebben, want
vader kon in voorkomend geval halsstarrig zijn.
17-7-1917. In mijn geboortedatum zit driemaal het getal der volmaaktheid. Niet
dat er op die dag zo'n volmaakt jongetje geboren werd. Het tegendeel zou spoedig
genoeg blijken. Toch zit er voor mij persoonlijk een stukje symboliek in, want Hij in
Wiens trouwe vaderland ook mijn lot en leven geborgen lag en ligt, heeft mijn
levenspad wel bijzonder geëffend.
1917 paste in een merkwaardig geslachtslijntje: grootvader Maarten 1847 - vader
Maarten 1877 - Maarten 1917 - zoon Maarten 1947 - kleinzoon Maarten 1974.
Van vaders- en moederszijde was het al Alblasserwaard wat de klok sloeg: vader
werd in Giessen-Nieuwkerk geboren, moeder groeide in Noordeloos op, het dorp
waar haar oudste op nieuwjaarsdag 1946 burgemeester zou worden. Dat laatste
hebben ze beiden beleefd. Wat zaten ze bij de installatie te ‘glimmen’. Meerkerk
was een heerlijk dorp om in op te groeien. De oude Napoleonsweg van Antwerpen
naar Amsterdam loopt er doorheen, het Merwedekanaal stroomt erlangs. Wij hadden
achttienhonderd inwoners, drie kerken, twee scholen, een fanfarekorps in de
vaandelafdeling, een turfschipper, echte dorpstypen en een scheepjesbrug. De
boerenkazen werden eenmaal per week in de kaaswagentjes naar de markt gebracht.
Eenmaal per jaar zaten wij, schoolkinderen, keurig in rijen van drie op planken op
die kaasbrikken. Dan was er weer schoolreisje; voor het transport naar het
dichtstbijzijnde spoorwegstation, in Arkel, stelden de kaasboeren hun gerei ter
beschikking.
In de zomer koesterden de polders rondom het dorp zich in de zon. In de winter
waren sloten, weteringen en vaarten minstens één maand betrouwbaar bevroren.
Uit weeralmanakken lees ik af dat die herinnering lang niet altijd met de werkelijkheid
klopt, maar niemand kan mij die herinnering ontstelen. Lente en zomer waren een
vat vol zoete geneugten: veldsalade steken, slootje springen (los en met de polsstok),
eieren zoeken, kikkervisjes en salamanders scheppen, baarzen van onder het
eendekroos uit verschalken, meikevers (waar zijn ze gebleven) vangen in de
meidoornstruiken, tijdens de pluk in de kersenboomgaard pogen om de vallende
vruchten onder fikse concurrentie te bemachtigen, de dorst lessen
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met helder in de klomp geschept weteringwater, de ruimte boven je vervuld van het
vrolijke getierelier van weidevogels. In de winter werd er geschaatst. Geen winter
uitgezonderd, ‘vervalste’ mijn geheugen. Eerst op de sloot van Piet Kuipers in de
luwte van de dorpsbebouwing, nadat de vorst doorgezet had op de Zederik,
trekpleister van het schaatsminnend volk uit de regio.
De eerste wankele schreden op het pad der scholing zette ik in de School met
de Bijbel aan de Gorinchemse straat. Wij, jongens, droegen klompen, die tijdens
de les langs de zijwand van het lokaal stonden, en een petje waarmee wij in de
pauze petjesbal speelden.
Die school brengt mij bij de ernst van het leven. Dat had ons gezin nu niet bepaald
rozegeur en maneschijn bereid. Vader dreef een sigarenwinkel annex melksalon,
‘Rust Hier’ (verlofzaak), aan het Dorpsplein. De uitnodiging tot rusten miste werfkracht
in de crisisjaren. Het toen geldende stelsel van sociale zekerheid liet geen c.q.
nauwelijks ruimte voor rookartikelen. Omzet en winstmarge waren zo schraal, dat
het ‘grootbrengen’ van vijf kinderen ‘in eer en deugd’ voor mijn ouders een uiterst
zorgelijk avontuur was. Als de tijd weer naderde dat de rente van de hypotheek op
tafel moest komen, werd het gezinsklimaat beklemmend.
Moeder, die de eindjes van de huishoudbeurs aaneen moest knopen, zorgde
iedere week voor 42 halfjes. Niet uit verzamelwoede (wat zou een halve-centstuk
nu waard zijn?), maar met het oog op de zondagse collectezak. Wij waren trouwe
kerkgangers; in de morgendienst zat vader met zijn vijf kinderen, in de avonddienst
was het gehele gezin aanwezig. Er gingen per dienst drie collectezakken rond, de
vierde inzameling vond bij de uitgang plaats. Tel maar na. Een cent in plaats van
het halfje zou een meeruitgave van eenentwintig cent hebben betekend en dat kon
moeder in haar weekbudget niet verwerken. Zij heeft het nooit laten merken, dat
moedige moedertje van mij, maar dat halfje in de collectezak moet haar verdroten
hebben, want van nature was zij een graag gevende vrouw.
Toen de zes jaren lagere school hun einde naderden, kwam de vraag van de
beroepskeuze aan de orde. Vader had nog een persoonlijke rekening te vereffenen.
Zijn vader had hem na vier jaar van de lagere school genomen, want zijn
‘arbeidskracht’ was in het ouderlijk boerderijtje nodig. Later had hij via avondlessen
de opleidingsschade gecompenseerd. Zijn persoonlijke bibliotheek telde

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

10
drie delen: het Boek der Boeken, een vreemde-woordenboek en twee delen in één
band over de Boerenoorlog. Vader had zich heilig voorgenomen dat zijn oudste
zoon zou studeren. Studeren betekende voor mensen van ons soort: naar de
kweekschool, de universiteit der kleine luijden. Het werd hem niet gemakkelijk
gemaakt, ten eerste door de economische omstandigheden, ten tweede door zijn
familie (Toen ik als kind met koorts in de huiskamer lag, hoorde ik een oom ‘bakker
of slager’ adviseren, met voorkeur voor het laatste, omdat de winstmarges daar
ruimer waren. Het liep mij koud over het koortsige ruggetje, want ik kan geen bloed
zien.) en ten slotte door meester Notting, het hoofd der school. Ik moet een
middelmatige scholier geweest zijn, want schoolmeester zag hij niet zitten.
‘Brugwachter of politieagent is toch ook een mooi beroep,’ voegde hij vader toe.
Tot op de dag van vandaag ben ik vader voor zijn eigenzinnigheid dankbaar. Er
kwam een tweedehands fiets. Met carbidlantaarn. Houten blokken aan de pedalen,
die als ik langer werd verwijderd zouden worden. Een fiets-op-de-groei, zogezeid.
Direct na de strenge winter van 1929 zette ik koers naar de stad Gorinchem, Van
Arkels oude veste, regionaal centrum voor voortgezet onderwijs en het raak- en
trefpunt van drie provincies: Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Een
dialectisch Babylon om van te genieten. Reisdoel: de in de oude vestingwal
ingenestelde christelijke ulo van Den Boeft aan de Westerstraat. Reisafstand: 10,8
km. Reisroute: Dorpsplein Meerkerk, Bazeldijk Hoogblokland, Arkelsedijk (Arkel),
de Vries Robbécomplex, Gorinchem.
Ik herinner mij die eerste tocht naar Gorinchem als de dag van gisteren. Fiets als
hiervoor beschreven, lege boekentas op de bagagedrager, boeken eerst op de
thuisrit, die gaf de ulo in bruikleen uit; trommeltje met vier boterhammen: twee
spiegeleieren (geklutst!), twee kantkoek (goedkope randen ontbijtkoek).
Een aantal zaken kon dat tengere jochie van twaalf op die zonnige aprildag 1929
(onze lagere school was een aprilschool; de ulo niet en daar begon ‘de
wederwaardigheid des levens’) niet bevroeden: Na twaalf jaar - 1941 - zou hij docent
aan die ulo zijn.
Na zeventien jaar - 1946 - zou hij burgemeester van het in de fietsroute genoemde
dorp Hoogblokland worden.
Na veel meer jaren zou hij commissaris zijn bij het miljoenenbedrijf dat zijn
tochtgenoot Joost de Jong uit Lexmond (Lexmond-Gorinchem 17 km!) met en onder
de naam Janssen en De Jong in Limburg stichtte en uitbouwde.
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Op de ulo volgde in 1931 de kweekschool, gelegen naast de koekfabriek van De
Bruijn in de Arkelstraat. Het daar docerende corps deed sterk aan het groene front
denken: Groen (directeur), Knol, De Boer, Visser. Met hun collega's Kruize (later
inspecteur lager onderwijs bij de inspectie-Nijkerk) en Swanborn (de historicus, die
mij in zijn persoonlijke vriendenkring zou opnemen) beitelden en vijlden zij aan het
profiel van de komende generatie onderwijzers en onderwijzeressen. De akte werd
ons niet cadeau gedaan. Vijf volle dagen en een halve dag (de zaterdag): maandag
tot en met vrijdag van 8.50-12.20 en 13.20-15.50 uur; zaterdag tot 12.20 uur.
De Meerkerkse bovenmeester Notting kreeg ongelijk. Vol trots kon vader in 1935
constateren dat zijn zoon gediplomeerd onderwijzer was.
Edoch een werkloos onderwijzer. Het zou zes jaar duren voordat hij het leger der
werklozen weer mocht verlaten. De WW-uitkering - als pleister op de wonde - is van
beduidend later datum. Geen cent! Wel de man!
Nadat ik, netjes op tijd, mijn hoofdakte in 1937 had behaald, moest de militaire
dienstplicht vervuld worden. Op 11 oktober 1937 stapte ik als rekruut bij het 6de
Regiment Infanterie de Chassé-kazerne in Breda binnen. Breda heeft een oude
traditie als garnizoensstad, had een zeer verscheiden garnizoen (tot en met de KMA)
en het was er als soldaat goed toeven. Het 6de bestond voor de helft uit protestanten
uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en voor de andere helft uit Brabantse
katholieken (onder andere uit Breda zelf, uit Tilburg, van het Heike, Zundert). Het
werd mijn eerste wat steviger kennismaking met katholieke landgenoten. De
diversiteit aan fraaie landschappen rondom de Baroniestad heb ik tijdens veld- en
schietoefeningen, afstandsmarsen en manoeuvres ontdekt en leren waarderen.
Tegen het einde van het jaar eerste oefening werd de kwestie Tsjechoslowakije
actueel. Nog hoor ik door de radio ene Hitler minne snieren uitdelen aan het adres
van Herr Benes̆, president van dat land. De Sudetenduitsers roerden zich. Vanuit
Duitsland gesteunde terreur was aan de orde van de dag. Directe oorlogsdreiging
hing als een dreigende wolk boven Europa. De Nederlandse regering gelastte een
gedeeltelijke mobilisatie. Het in allerijl opgekomen contingent oudere lichtingen een bedroevend ratjetoe zowel qua uniformering als qua bewapening - betrok met
onze nog onder de wapenen zijnde lichting stellingen ten oosten van Breda. Onze
kompie groef zich bezuiden Ulvenhout langs de Ulvenhoutse Beek in.
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Toen vloog Chamberlain (compleet met paraplu) naar München. September 1938
werd een nederlaag voor Benes̆ en het begin van de ondergang van
Tsjechoslowakije. Tegen die prijs had Chamberlain voor dat moment de vrede gered.
De spanning week in Europa. Wij mochten de veldstellingen verlaten. Wij konden
terugkeren onder het beschermende dak van die ouwe, trouwe Chassé. Op de dag
van onze terugkomst verzamelde het 6de zich aan de rand van Breda, waar Mastbos
en Baronielaan elkander ontmoeten. Het koper van de stafmuziek glinsterde onder
de herfstzon. De vrouwen en de meisjes van Breda staken bloemen in de lopen van
onze geweren. Met vliegend vaandel en slaande trom marcheerden wij de
Baroniestad binnen. Hiep hiep hoera: de vrede was gered! En... de rekening zat
onderin de zak! Maar wie bekommerde zich daarover op die zonnige herfstdag AD
1938?
Op 9 oktober 1938 zwaaide ik af als dienstplichtig sergeant (de hoogste voor een
schoolmeester bereikbare rang). Een ander leger, dat der werklozen, nam mij in
haar gelederen op. Ik zette de onder dienst begonnen studie voor de Engelse taal
en letterkunde voort en behaalde in 1939 de akte l.o.
Spoedig volgde de algehele mobilisatie. Op 29 augustus 1939 meldde ik mij bij
de St.-Jozefschool in Breda. Enkele dagen later volgde transport per trein naar
Ravenstein aan de Maas. Te voet naar Velp bij Grave. Daar sliep ik de eerste nacht
in de winkel van de bakker, de verse broodjes gingen over mijn veldbed heen van
producent naar consument. Via een verblijf van enkele weken in de Graspeel nabij
het dorp Zeeland (ik ruik nog de geur van spurrie op de herfstakkers) belandde
3-1-6 RI, mijn mobilisatiekompie, in kasteel en landgoed Tongelaar nabij Mill. In de
boezem van het boerengezin Van Overbeek, waarin ik met twee collega-sergeants
werd opgenomen, heb ik in die barre winter van 1939-1940 het warme, simpele
roomse leven leren kennen en beminnen. Daar in de Peel, achter het Defensiekanaal,
bouwden wij onze veldstellingen. Daar rameide vanaf de nacht van 9 op 10 mei het
Duitse oorlogsgeweld over ons heen. Daar lagen, vóór de 11de mei ten einde was,
vijf jongens van onze sectie van 33 - waaronder mijn slapie sergeant Sips - op hun
dooie rug. Niet omdat ze geen dappere soldaten waren, maar omdat het materiaal
dat men ons in handen had gestopt, inferieur was aan dat van onze tegenstanders.
Die nacht heb ik een dure eed gezworen, daar kom ik op terug!
Op 25 mei was ik weer een vrije - zij het andermaal werkloze -
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burger. Dat de sergeant zich tijdens de mobilisatie niet tot het militaire handwerk
had beperkt, moge blijken uit het slagen in de zomer van 1940 voor de akte
handelskennis. Ik had, wat men in onderwijskringen noemt, de ulo-marge: hoofdakte
met twee bijakten. Die ulo-marge zou mij met het koppie net boven de grauwe
werklozenzee doen uitsteken. Per 1 november 1940 volgde de benoeming tot
kwekeling-met-akte aan de Juliana van Stolberg-mulo in Alkmaar. Maandsalaris ƒ
75,-. Pensionprijs per maand bij de familie André in de Maclaine Pontstraatƒ 50,-.
Het behalen van de derde bijakte (Duits l.o.) in de zomer van 1941, viel samen
met een benoeming in vaste dienst aan mijn alma mater: de christelijke mulo aan
de Westerstraat in Gorinchem. Wat een vreugde dat ik ten langen leste mijn ouders
kon bijstaan in hun financiële perikelen. Ik ging thuis in de kost, de fietstocht
Meerkerk-Gorinchem uit mijn jongensjaren startte opnieuw.
Henk van Os was een van mijn mulo-collega's. Hij had samen met Henk van
Randwijk aan de Gorkumse ‘kweek’ de onderwijsakte behaald. Via dat contact
raakten wij bij de verspreiding van Vrij Nederland betrokken. Tot het mij toebedeelde
ressort behoorden het Land van Altena en de Langstraat. Dat had een amoureuze
aanleiding. In het Langstraatdorp Raamsdonk woonde de boerendochter Anna
Margaretha Konings, onderwijzeres, met wie ik in augustus 1937 vaste verkering
kreeg en die zich op 1 januari 1940, op de verjaardag van haar vader, met mij
verloofde. Als tenger meisje fietste zij (via de pont over de Merwede) naar Gorinchem,
als ‘zwangere’ jonge vrouw maakte zij de terugtocht.
Met de eerste onderduikers (joodse landgenoten, militairen, studenten) begon de
arbeid die later LO-werk genoemd zou worden. Zomer en herfst 1943 brachten een
aantal ingrijpende ervaringen. Eerst een aangename: het behalen van de middelbare
akte Duitse taal- en letterkunde. Op 3 september overleed na een langdurig lijden
aan tuberculose (penicilline was er nog niet) mijn jongere broer Anrie. In de maanden
voor en na zo'n overlijden groeit een gaaf gezin naar elkaar toe. In de nacht van 26
op 27 oktober (vader werd die dag zesenzestig) scheurde de SD dat gezinnetje bruut
uiteen. Mijn jongste (en laatste) broer Arnold werd gearresteerd, via Rotterdam en
Vught kwam hij in de hel van Neuengamme terecht, alwaar op 19 december 1944
de poorten van de hemel voor hem opengingen. Ik ontsprong die danse macabre
door een duik in het Merwedekanaal. Mijn geleende fiets bracht mij - goed geraden
-
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naar de Langstraat. Ik sloot mij bij de groep-André in Sprang-Capelle aan. Daar zat
men al in het meer ruige verzetswerk.
In de ARP sprak men vaak over beginselen, de levensbeschouwelijk gefundeerde
uitgangsstellingen van het politieke bedrijf. Aan het eerste hoofdstuk van mijn
levensboek heb ik een paar ‘beginselen’ ontleend, waaraan ik in mijn politieke leven
getracht heb trouw te blijven.
Minimum-inkomstentrekkers verdienen bijzondere zorg (het collecte-halfje van
moeder).
Bestrijding van werkloosheid behoort een hoge prioriteit te hebben (zes jaar
ervaring).
Een volk dat militairen tot optreden in geval van oorlog verplicht, heeft de morele
opdracht hun bewapening op het niveau van dat van de vijand te brengen (meidagen
1940 in het veldleger in de Peel).
Een mens beoordeelt men niet op het uiterlijk, noch op gezag van derden; als het
er echt op aankomt kunnen mensen enorm tegenmaar ook geweldig meevallen
(bezettingsles).
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De teerling geworpen
Toen mijn geboortedorp in 1931 aan een voetbalclub toe was, behoorden mijn beide
broers en ik tot de oprichters. Tien jaar lang heb ik het geel-zwart gestreepte shirt
gedragen. Ik speelde rechtsbuiten, dribbelde in de loop der jaren wel eens naar
links, maar het draaide toch altijd weer uit op rechts.
Die voetbalcarrière is exemplarisch voor mijn politieke opstelling.
Ik kom uit een antirevolutionair nest, in die zin dat vader trouw op die partij stemde.
Een actief partijlid was hij niet. Moeder was tegen het vrouwenkiesrecht en dus
stemde zij niet. Ik had in de jaren voor de oorlog zo de handen vol met de
aktenstudie, dat ik aan partijpolitieke scholing niet toekwam. Niet gehinderd door
enigerlei vooropleiding terzake, stapte ik de naoorlogse maatschappij binnen. Ik
bracht wel enige levenservaring mee: de nette armoede thuis, de eigen jarenlange
werkloosheid. En aangezien die vooroorlogse periode sterk met de naam Colijn
verbonden werd, had ik bepaald geen sterke persoonlijke impuls om met de AR-vlag
te zwaaien. In het veldleger (1939-1940) en onder de laars van de bezetter
(1940-1945) had ik in situaties van leven of dood de solidariteit van en met
andersdenkenden als olijfolie in schrijnende wonden ervaren. Ik was - toevallig
inderdaad! - bij Vrij Nederland terechtgekomen, maar in het latere conflict, dat mij
tot Trouw zou leiden, bleef ik mijn club-van-het-eerste-uur trouw. Vrij Nederland zou
weldra voor ‘doorbraak’ staan. Trouw - toen! - voor ‘gezag is gezag’.
Ik moet hier voor een goed begrip voor wat volgen gaat een kleine frontwisseling
melden. Toen met ‘Dolle Dinsdag’ de bevrijding van Brabant bezuiden de Bergse
Maas en dus ook van de Langstraat daagde, kreeg ik vanuit de inmiddels goed
georganiseerde illegaliteit de opdracht naar mijn geboortestreek, de Alblasserwaard,
terug te keren om er het Strijdend Gedeelte van de Binnenlandse Strijdkrachten op
poten te zetten. Mijn verloofde Annie trok mee, niet bevroedend dat zij negen
maanden lang door de frontlijn van haar familie gescheiden zou leven. In die negen
maanden ben ik in de amateur-journalistiek terechtgekomen, en
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wel langs twee kanalen. Ten eerste dat van Vrij Nederland. Jarenlang in gedrukte
staat vanuit Amsterdam per binnenschip aangevoerd; nadien op door ‘Amsterdam’
toegezonden tekst in onze regio vermenigvuldigd. Na de spoorwegstaking zeilden
wij op eigen kompas: zie de publikatie van het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie, L.E. Winkel: De ondergrondse pers 1940-1945, blz. 335:
‘Gedurende de laatste maanden van de oorlog werden door het district Gorinchem
van Vrij Nederland zes nummers zelfstandig uitgegeven onder leiding van M.W.
Schakel en A. Bollée. De artikelen werden in hoofdzaak geschreven door M.W.
Schakel te Noordeloos.’
Ten tweede als gastschrijver in regionale nieuwsbulletins. In de laatste
oorlogswinter viel de elektriciteitsvoorziening uit. Dit betekende dat de
nieuwsvoorziening vanuit Engeland via ondergedoken radiotoestellen stokte. Door
een toestel op een sterke batterij aan te sluiten en het aldus opgevangen nieuws
te stencillen, kon voor betrouwbare berichtgeving zorg gedragen worden. In mijn
ressort verschenen er vier: Oranje zal overwinnen, Nieuwsbulletin, Telex, Vrijbuiter
(resp. blz. 634, 530, 803 en 991 in ‘De ondergrondse pers’).
Deze vier illegale bulletins bundelden zich op de bevrijdingsdag tot één legaal,
driemaal per week verschijnend nieuwsblad onder de naam Partisaan van het
Woord. De naam verraadt het al: de geest van het verzet zou in de naoorlogse
periode van ‘slapheid’ en ‘halfheid’ en ‘meikevers’ en ‘profiteurs’ en ‘slappe zuivering’
en ‘onvoldoende berechting’ recht overeind gehouden worden. Verzetssolidariteit
werd gevorderd. De hoofdredacteur die primair met die taak belast werd, heette
Maarten Willem Schakel. Verwondert het u dat hij in zijn hoofdartikelen nu niet
bepaald antirevolutionaire taal uitsloeg?
Wie die tijd niet persoonlijk doorleefd heeft, kan zich geen voorstelling maken van
de leeshonger die ons in haar greep had. Vrijwel alles wat van de drukpers kwam
werd verslonden. De doorbraakpublikaties boeiden mij bovenmate. Dat ik niet in de
protestants-christelijke werkgemeenschap van de Partij van de Arbeid verzeild ben
geraakt - ik weet wat ik schrijf - dank ik aan twee mannen. Een intellectueel uit
Gorinchem en een nuchtere Alblasserwaardse boer van Hoornaar. Een
gereformeerde en een hervormdgereformeerde Bonder. De intellectueel was de
directeur van mijn kweekschool, Cornelis Groen. De boer was de man die ik

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

17
in enkele zeer kritieke omstandigheden als wapenbroeder aangetroffen had, Dirk
Hakkesteegt. Directeur Groen was een man die er bij ons de wind onder had. In
mijn kweektijd meer gevreesd dan geliefd. Zijn hoofdvak was aardrijkskunde. Bij
het overhoren van een repetitie wees hij minstens honderd steden, rivieren,
gebergten, baaien, schiereilanden en vulkanen op een blinde kaart aan; iedere
misser bracht je één punt verder van de tien af. Maar toen hij gegijzeld werd heb ik
gevloekt, en ik weet dat ik niet vloeken mag.
Bij de bevrijding en in de periode daarna was ik ‘garnizoenscommandant’ van
Gorinchem, compleet met spreekuur. Op dat spreekuur wachtte mijn kweek-directeur
rustig tot het moment dat de voorlaatste klant was afgewerkt om mij vervolgens tot
diep in de nacht te verduidelijken dat mijn publikaties weliswaar emotioneel
verklaarbaar, maar daarom nog niet inhoudelijk ‘einwandfrei’ - zijn bijvak was Duits
- waren.
Dirk Hakkesteegt pakte het anders aan. Die was minstens zo emotioneel als ik,
maar op cathechisatie en in de hervormd-gereformeerde jongelingsbond had hij
een (beperkt) aantal saillante dingen opgepikt, die mij tot nadenken stemden. De
urenlange gesprekken met deze mannenbroeders, volkomen los van elkander in
de loop van 1945 gehouden, hadden tot gevolg dat de Alblasserwaardse dorpen
Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland op 1 januari 1946 een antirevolutionaire
burgemeester kregen, op dat moment de jongste van het Nederlandse
burgemeesterscorps.
Ik ben een verklaard voorstander van de benoemde burgemeester, maar kan niet
ontkennen dat in mijn start sterke trekken van de gekozen man zaten. De
nood-gemeenteraden maakten zich sterk voor mij in Den Haag. Den Haag werkte
mee. Toen ik bij minister Beel op sollicitatiebezoek was, deelde hij mede dat de
benoeming een zaak was tussen hem en koningin Wilhelmina, doch dat op de
voordracht slechts één naam voorkwam.
De drie dorpen kregen niet alleen een burgemeester, maar tevens een
burgemeesterse. Na acht jaar vaste verkering waren verloofde Anna en ik op 21
augustus 1945 getrouwd. Het geslacht Konings boerde al in 1700 aan de Molenstraat
in Raamsdonk, een goed rooms dorp met een handjevol hervormden, waaronder
de familie van mijn vrouw. Kerkelijk hervormd ging hand in hand met politiek CHU.
Mijn Anna werd gereformeerd en stemde met mij antirevolutionair.
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De spreekbeurt (1)
Van een bruiloft komt een bruiloft. En van een spreekbeurt een spreekbeurt.
Op 15 januari 1946 sprak ik tijdens de herdenkingsdienst voor de gevallen
verzetsstrijder Van den Brink, bij zijn leven veearts in Vianen. Onder het gehoor
bevond zich Willem Oosterbeek, voorzitter van de AR-kiesvereniging,
burgerambtenaar van de genie, die met vrouw en acht opgroeiende kinderen (later
trouwe werkers in het Koninkrijk) op het Sluis-eiland in Vianen woonde. Hij strikte
mij in verband met de kamerverkiezingen van 17 mei 1946 voor een spreekbeurt
voor de Viaanse kiesvereniging.
Op maandag 8 april leverde ik daar mijn eerste politieke rede. Het gehoor zat in
de banken van een der lokalen van de inmiddels afgebroken Dr. Steenbeekschool.
Deksels van appelstroopblikjes als asbak op de pennen- en potlodenrichel. Op die
eersteling zouden in de loop der jaren vele honderden volgen.
Een woord tot de jongeren was een in de herfst van 1945 van mijn hand
verschenen brochure, waarin ik mij van nogal pittige en radicale taal bediende. Mijn
collega Jaap Boersma confronteerde mij jaren later in onze fractie met zichtbaar
genoegen met citaten daaruit. Die logen er inderdaad niet om. Deze brochure leverde
nogal wat spreekbeurten op voor de jongerenorganisatie, die toen nog Arja heette.
Mijn start in dat opzicht was op 27 april in de Diakoniezaal in Gorinchem. Bomvol
en de stukken vlogen eraf.
De campagne van 1946 bracht mij al buiten de grenzen van eigen streek en
provincie. Ik sprak in de cafézaal van het onder het Gelderse Vuren aan de Waaldijk
gelegen café Ekelmans (7 mei). Dat zou nog talloze malen gebeuren. Het kwam
door de nooit aflatende activiteit van voorzitter Franske den Adel. Een kleine, pittige
en geestige vrijgezel. Trouwe CNV'er, krantenbezorger benevens verzorger van
lokaal nieuws. Een leven van strijd met ‘de rooien’ in zijn dorp achter de rug. Een
warm, gelovig man. Activist. Toonvaste voorzanger bij de openingspsalm en het
slotgezang. Liederen Davids rondom het biljart, dat te zwaar was om tijdelijk weg
te ruimen. Franske legde de socialisten in zijn uitvoerige openingswoord stevig over
de knie en eindigde steevast met het decla-

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

19
meren van een zelfgedicht rijm. Nog tijdens zijn laatste levensjaren in het rusthuis
in Gorinchem belde hij mij op in tijden van hoog oplopende golfslag in het Haagse
wereldje. Hij ruste in vrede, deze getrouwe arbeider in de wijngaard van zijn Heer.
Op Gelderland volgde Brabant: Wijk en Aalburg in het Land van Heusden, wij
troffen elkander in de Kerkzaal, voor logies was gezorgd.
Mijn eerste verkiezingscampagne eindigde op de vooravond van de eerste vrije
verkiezingen na de bezetting in Stolwijkersluis onder de rook van Gouda. Een
belevenis apart. Om nooit te vergeten. Er was nog geen kiesvereniging, de
uitnodiging kwam van een comité van antirevolutionairen. De zaal die voor de
spreekbeurt was afgehuurd, stond bij het aanvangsuur niet ter beschikking. Eerste,
tevens laatste ervaring met het verschijnsel zaalafdrijving. Die zoele meiavond sprak
ik in een inderhaast provisorisch ingerichte kolenschuur. Het auditorium zat op
appelkisten. Die avond heb ik 'm van katoen gegeven. De reis werd per taxi gemaakt.
Het comité liet na de taxikosten te vergoeden en ik was te bleu om daarom te vragen.
Ik draaide op voor ƒ 15, - plus de pontkosten van het veer Schoonhoven. Bij een
jaarsalaris van ƒ 3289, - een rib uit ons lijf. Anna, die van onze eersteling in
verwachting was, kreeg zo haar eigen gedachten over mijn politieke
eenmansbedrijfje.
Afgezien van het financiële aspect - voor politieke spreekbeurten wordt geen
honorarium verstrekt - liep dat bedrijfje goed. Het ging ermee als met de steen in
de vijver, de kringen werden steeds wijder. Het uiterlijk waarneembaar resultaat
was evenwel niet altijd recht evenredig met bestede tijd en verrichte inspanning.
Zijn getalsmatige dieptepunt wil de schrijver zijn lezers niet onthouden.
Vrijdagmiddag 29 september 1961 stapte hij te vier uur in zijn auto, vw, om die
avond in Terneuzen voor de Arjos een spreekbeurt te houden. In de salon van de
veerboot Kruiningen-Perkpolder veel militairen met weekendverlof,
Zeeuws-Vlaanderen is deel van Nederland. De lifter, een Belg die al elf jaar in
Nederland werkt, vindt dat dit slechts in staatskundige zin geldend is. Bezuiden de
Westerschelde wonen volgens hem Vlamingen. Terneuzen doemt al van ver met
haar lichten op. In oostelijke richting is het sterk in uitbreiding. Over een ophaalbrug
duikt men het oude Terneuzen binnen. Wat rondgescharreld voor een
parkeerplaatsje. Vanaf de Markt (een paar hotels, een muziektent)
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voert de Jongestraat naar het waterfront van de Heerengracht.
Aan de Jongestraat links Pro Rege, op de bovenzaal verzamelt zich zijn gehoor:
twee jongens en één meisje van het Arjos-bestuur, vader en zoon Simons (de zoon
studeert economie) en Abrahamse, de voorzitter van de AR-kiesvereniging, zijn
gastheer voor de nacht. Een auditorium van zes. De spreker tast tot op de bodem
van zijn kennis en kunnen om deze Gideons-bende te belonen voor hun
belangstelling. Om tien uur naar de bloemenzaak van de gastheer tegenover de
gereformeerde kerk (duizend leden). De gastvrouw blijkt uit Ameide in de
Alblasserwaard te stammen. De echtverbintenis is met vijf kinderen (om en om een
jongen en een meisje) van 8, 7, 6, 4 en 2 jaar gezegend. Tegen twaalf uur betreedt
hij de voor hem ingerichte jongenskamer. De slaap komt eerst om één uur, de cafés
sluiten te middernacht, de bezoekers houden de zaak op straat nog een uur lang
uiterst levendig. Om zeven uur de volgende morgen begint het nageslacht
Abrahamse zich te roeren. Met een goed ontbijt in de maag rijdt ‘de geachte spreker’
om acht uur huiswaarts. Opvallend is het grote aantal scholieren dat deze
zaterdagmorgen per fiets, naar de in Terneuzen gevestigde scholen voor voortgezet
onderwijs peddelt. De pont van 8.20 vertrekt net voor zijn neus. Om elf uur (negentien
uur na zijn vertrek) is hij in de schoot van zijn gezin weergekeerd.
Gelukkig werd ook ‘het soet’ van het grote gehoor diverse malen gesmaakt. Zoals
op 20 januari 1955, de wintertoogdag van de Gelderse agrarische vrouwen (CBPB)
en jongeren (CJBTB) is een tot de hanebalken gevuld Musis Sacrum in Arnhem.
Massazang, tableau over Naomi, Ruth en Orpha. Onder voorzitter Markerink uit
Neede sprak ik een uur lang onder de titel: ‘Leven wij van de kruimkens, die daar
vallen onder de cultuurtafel van de wereld?’ Zelfs op het schellinkje bleven ze kalm.
Dat tot opluchting van Markerink, want het jaar ervoor was er met mombakkessen
en klapballonnen gescharreld.
Reizen in het Deltagebied, die nu door de Deltawerken in afstand en tijd zeer
bekort zijn, waren voordien nogal moeizaam. Een rede in de verkiezingscampagne
van 1952 in Den Bommel op Goeree-Overflakkee betekende de pont van vijf uur
vanuit Numansdorp en dan weer de laatste boot van Middelharnis naar
Hellevoetsluis. ‘Geen grijze vlag’, onder die titel werd de rede op de aanplakbiljetten
aan telefoonpalen in Den Bommel aangekondigd, maar de Alblasserwaard lag op
de thuisweg onder een gewatteerde mistdeken.
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Niet licht vergeet ik een spreekbeurt uit de campagne 1956. De Arjos belegde op
25 mei in de Beurs in het centrum van Hoofddorp een verkiezingsappèl. Ruim
vijfhonderd toehoorders bevolkten de grote concertzaal. Mijn eveneens in 1981 uit
de actieve politiek getreden vriend Anton Veerman en ik spraken. Ter opluistering
was mede aanwezig Johan Bodegraven (met echtgenote), die in die tijd voor de
NCRV-microfoon furore maakte met het spel mastklimmen (om een ham). Veerman
en ik ontvingen, als te doen gebruikelijk, slechts reiskostenvergoeding, Bodegraven
incasseerde bovendien ƒ 100, -, in die tijd geen slechte artiestenbeloning. Hij leverde
waar voor zijn geld. Liet drie personen een kostuum uit papier knippen, één rood,
één wit, één blauw. De blauwe - een gereformeerd predikant - won. Na mijn speech
kwam het mastklimmen, compleet met jury en vier koppels. Om half elf bleek er nog
één grote ham over te zijn. De voorzitter deelde mede dat die voor de spontane
medewerkers was. Veerman en ik - denkend aan het briefje van honderd voor
Bodegraven - meenden dat die kolossale ham voor ons beiden doormidden zou
gaan. Mis poes: de ham was voor... Bodegraven. Om kwart voor elf reed ik samen
met mijn buurman Arie Blokland, die het spektakel in de Haarlemmermeer mee had
willen maken, door de donkere avond de 71 km (à 12½ cent) langs Aalsmeer,
Vinkeveen en Utrecht naar de Dorpsweg in Hoornaar terug.
Als ik terugdenk aan die honderden spreekbeurten vóór mijn kamerlidmaatschap,
dan overheerst de gemoedelijkheid. Ik denk aan Nieuwendijk in het Land van Altena;
iedere winter sprak ik wel een keer in de ruime consistorie van de gereformeerde
kerk ‘boven aan de hol’ aan de straatweg van de Sleeuwijkse pont naar Keizersveer.
Altijd op zaterdagavond, want gedurende de werkweek zaten de dijk- en grindwerkers
in de Biesbosch of elders in Nederland.
Vrijwel iedere nazomer kreeg ik het in het keurige handschrift van huisschilder
De Keyzer (hij was terecht de secretaris van de KV) gestelde verzoek om voor
Oosterwijk te spreken. Oosterwijk is een kleine gemeenschap in de Vijfheerenlanden
onder de rook van Leerdam. Het behoort tot de vanouds in hoofdzaak vrijzinnige
gemeente Kedichem. In Oosterwijk had een kleine groep hervormd-gereformeerden
na de oorlog een AR-kiesvereniging opgericht. Aantal leden: vijfentwintig, op en al.
En ik was om zo te zeggen hun ‘voorganger’. Het opkomstpercentage lag altijd
tussen
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de negentig en honderd. De meest markante toehoorder heette Van Iperen. Hij
woonde samen met zijn zuster aan de Achterdijk, was spoorwegman en vergaf het
zich nooit, dat hij op een inspectietocht langs de spoorbaan Dordrecht-Tiel-Elst
tijdens de slag om Arnhem een door mijn kornuiten en mij geplaatste kneedbom
verwijderd had.
In Zijderveld, gemeente Everdingen, aan de Diefdijk vergaderden wij in de
huiskamer van de weduwe Nobel, moeder van een groot en hartelijk meelevend
gezin.
A.C. van Strien, secretaris van de kiesvereniging Anna Jacobapolder - bij
opkomende mist is het veer Anna Jacoba-Zijpe als eerste uit de vaart - schreef mij,
toen ik op 21 januari 1959 voor het eerst in ‘Ons Dorpshuis’ zou optreden: ‘U vraagt
maar naar P. Boudeling, die woont dicht bij het gehucht, ik zit wat achteraf.’ Op de
kapitale boerderij van Boudeling ben ik daarna nog enkele malen gastvrij ontvangen.
Je kon aan een spreekbeurt ook wel eens iets meer dan de goede herinnering
overhouden. Zo sprak ik op 25 september 1958 voor de Arjos in de Rudolphstichting
te Achterveld (U), een buurtschap op zich: gebouwen, een winkel, vijftien boerderijen.
Toentertijd waren daar tweehonderd kinderen van uit de ouderlijke macht ontzegde
ouders. Zij bleven tot de leeftijd van 16/17 jaar, ontvingen er lager-, en vandaaruit
voortgezet onderwijs. Na aankomst bracht de tuinman mij in het meisjespaviljoen
‘Klimop’. Daar wachtten voorzitter Witteveen en drieëntwintig toehoorders de spreker
van die avond. Een van de aanwezigen maakte tijdens de inleiding driftig
aantekeningen. Dacht ik. Hij tekende een mijns inziens goed gelijkend portret. Ik
bewaar het zorgvuldig, samen met de in de pauze opgedane indrukken van in hun
kamer slapende kinderen, de kleinere in grote, de grotere in kleine; een groepje in
de puberteit verkerende meisjes zat te breien, één speelde er piano (misschien is
ze nu wel lerares aan een muziekschool).
In 1956 maakte ik een verkeerde notitie in mijn zakagenda, met nogal vervelende
gevolgen. De provinciale afdeling Drenthe van de Bond van Jongelingsverenigingen
op Gereformeerde Grondslag organiseerde elk jaar op de dankdag voor het gewas
een groots opgezette toogdag. Het programma, dat zich over middag en avond
uitstrekte, bood ernst en luim. Tot de ernst behoorde in die jaren een behoorlijk
aantal redevoeringen. De sprekers werden links en rechts uit het land gerekruteerd.
De Drentse oudere en
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jongere jeugd kwam op die dankdagen zo massaal toestromen, dat men voornamelijk
aangewezen was op plaatsen als Assen, Emmen en Hoogeveen, alwaar dan alle
grote kerkgebouwen de deuren openden. Op dankdag 1956 viel de eer te beurt aan
Hoogeveen. Ik behoorte tot het rijtje van sprekers die als een soort van rondtrekkend
gastdocent in drie of vier kerken hun onderwerp behandelden. Ik zou de Drentse
jongelingschap vergasten op een verhaal dat de titel ‘Knock out?’ meekreeg. Nu,
het vraagteken kon, wat mij persoonlijk betreft, gevoeglijk in een uitroepteken
omgezet worden. Dankdag 1956 viel op woensdag 7 november. Ik noteerde
Hoogeveen in mijn zakboekje onder 9 november. De fout zat geheel aan mijn kant.
Zeker niet bij provinciaal secretaris L. Schelhaasje jr., van wie ik ook later nog vaak
correspondentie zou ontvangen: correct, altijd welverzorgd. De fout was dubbel
dom, aangezien dankdag in heel Nederland (Zeeland uitgezonderd) op dezelfde
dag valt. Thuiskomend uit de dankdienst in de gereformeerde kerk van Noordeloos
bracht Anna - aan huis gebonden door opgroeiende kinderen - de jobstijding dat er
in de Noorderkerk in Hoogeveen dertienhonderd toehoorders op spreker Schakel
zaten te wachten. Daaraan viel op dat moment niets meer te repareren. Drenthe
vatte het sportief op, dankdag 1957 mocht ik de aangebrachte schade herstellen.
De noteerfout heb ik sindsdien gelukkig niet meer gemaakt. Wel is het mij eenmaal
overkomen dat ik in de loop van een drukke verkiezingscampagne op een avond
in de Krimpenerwaard rondreed zonder te weten in welk dorp men de spreker
verwachtte. Een telefoontje naar mijn getrouwe Anna en een blik harerzijds in de
bij de telefoon achtergebleven agenda bracht haar dolende ridder weer in het goede
spoor.
De ARP is opgericht in 1878. In het spreekseizoen 1953/1954 werd in de
kiesverenigingen het 75-jarig bestaan van de partij herdacht. In de jaren daaraan
voorafgaande had ik een diepgaande studie van Groen van Prinsterer gemaakt.
Letterlijk alles wat de bibliothecarissen van Kuyperstichting en Vrije Universiteit mij
van en over Groen konden leveren had ik doorploegd en in excerpten vastgelegd.
Groen van Prinsterer is mij mede door deze studie dierbaar geworden. Hij ‘doet’ mij
meer dan Kuyper. Naar de mens gesproken heeft hij veel minder dan Abraham de
Geweldige bereikt, maar hij is naar mijn innige overtuiging in deze tijd bepaald
actueler dan Kuyper.
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Dat 75-jarig bestaan bood een goede aanleiding om met een doorwrochte inleiding,
‘Worstelaar op vele fronten’, over Groen de boer op te gaan. Je kon in die tijd aan
het AR-volk een breed opgezet en gedegen betoog goed kwijt. Met tederheid streelde
ik zonet de bundel vergeelde notities, die goed zouden zijn voor een lijvige, mijns
inziens ook nu nog lezenswaardige brochure. Daar gingen de mannenbroeders (bij
jubileumsamenkomsten trouwens ook wel zusters) van half acht tot elf uur breeduit
en aandachtigkritisch luisterend voor zitten. Heerlijk volk, waarvan ik echt ben gaan
houden.
Daarnaast heb ik al in die tijd als spreker over de rand van de antirevolutionaire
hoed mogen heenkijken. Op het lokale vlak hadden bij verkiezingen voor de
gemeenteraad antirevolutionairen en christelijk-historischen elkander in een aantal
gemeenten al gevonden. In dat verband viel voor mij de première op 20 februari
1958 in gebouw ‘De Wingerd’ te Wateringen. Medereferent was mr. H.J.K. Beernink,
lid Tweede Kamer voor de CHU, tevens gemeentesecretaris van Rijswijk. Met
Beernink had ik reeds in 1946 in Leerdam op één podium gestaan, maar dat was
nog onder de snel vervlogen naoorlogse eenheidsroes. Toen nog slechts een schielijk
verdampende bevlieging. Maar in 1958 (de raadsverkiezingen vielen op 28 mei)
had de samenwerking al meer bodem en body. Op 20 mei trokken jonkheer mr. L.E.
de Geer van Oudegeyn en ik als koppel de Betuwe in. De samenwerkende partijen
vergaderden op twee plaatsen, hotel Stockey in Geldermalsen en het
Verenigingsgebouw in Meteren. Wij spraken bij toerbeurt de verzamelden toe. Gelijk
in Wateringen nam de CH-man de actuele gemeentepolitiek, de AR-spreker de
principiële achtergrond voor zijn rekening.
In de eerste naoorlogse jaren waren avonden met publiek debat tussen twee
sprekers in trek. Vaak was het een duo PVDA-ARP met als onderwerp ‘Kan een
christen lid zijn van de PVDA’.
Mijn eerste krachtmeting terzake viel weer in Vianen en wel op 23 juni 1948.
Opponent was E.J. van Sprankeren, een overtuigd doorbraakman uit Ede. In een
tot de laatste plaats uitverkocht huis won ik op punten. Mijn opponent zat te zeer
aan het papier vast en dan ga je bij dat soort happenings voor de bijl.
Volkomen gelijk-op verliep het openbare debat in het Nutsgebouw te Alphen aan
de Rijn. Daar kruiste ik op 26 februari 1959 de degen met drs. Th.J. Westerhout uit
Middelburg, sedert 1956 lid van de Tweede Kamer voor de PVDA (staatssecretaris
op Binnen-
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landse Zaken in het kabinet-Den Uyl, thans burgemeester van Vlissingen).
Maar het meest bewogen waren de woordworstelingen met de in 1900 in Den
Haag geboren Johan Scheps, lid van de Tweede Kamer vanaf 1946. De relatie tot
deze man zou uitgroeien tot een bijzondere. Daar kom ik nader op terug.
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Kandidaat
Tijdens de eerste naoorlogse jaren groeide het verlangen om kamerlid te worden.
Het werd gestimuleerd door mijn goede vriend Dirk Hakkesteegt, die al eerder op
het toneel verscheen. Hij was loco-burgemeester van ons beider dorp Hoornaar en
vervulde in het lokale en regionale vlak een respectabel aantal bestuursfuncties.
Een man met gezag, een man met invloed, een doorzetter. Wat hij in zijn kop had,
had hij niet in zijn... (ergens anders), getuigden kenners omtrent hem.
Een van de zaken die hij in zijn hoofd had gezet, was: zijn jonge vriend Maarten
Schakel in 's lands vergaderzaal. ‘Jij kunt dat aan,’ zei hij steevast, ‘maar je moet
mij beloven dat je in Hoornaar blijft zitten, want als kamerlid staan er meer stoelen
voor je klaar.’ Hij bedoelde dat niet in de zin van een formele belofte (hij kende de
inhoud van af te leggen eden), hij benadrukte het morele aspect. Zelfs met een
formele belofte, indien toegelaten, zouden Anna en ik geen moeite hebben gehad.
Wij startten op nieuwjaarsdag 1946 als burgemeestersechtpaar in de dorpen
Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland. Voor ons stond vast dat wanneer God
leven en gezondheid, hoger gezag en ambtstermijnen zou schenken, wij aldaar de
pensioengerechtigde leeftijd wilden bereiken. Waar elders komt het voor dat mijnheer
de burgemeester en mevrouw in de pré-burgemeesterlijke periode binnen het ‘eigen’
gemeentelijke territoir op hooizolders, in dekschuiten, in uitgeruimde varkenskotten,
in kooikershuisjes van eendekooien, in schuilnissen in rijkswegen-in-aanleg, op
torenzolders, in daggeldershuisjes, in pronkkamers van kapitale boerderijen, op
graanzolders, in watergemalen, in een primitieve schuilhut in landscheidingen de
nacht doorbrachten? Ter geruststelling van door deze onthulling geschokte geesten:
altijd separaat, wij kenden het Gebod, alsmede - want ook wij zijn zwakke mensjes
- het risico in dat pilloze tijdperk.
Een van de honderdvijftig zitplaatsen in de plenaire vergaderzaal aan het
Binnenhof wordt veroverd via de in de Kieswet neergelegde procedure. Daartoe
behoort het gekandideerd worden op een van de kandidatenlijsten. Dat was bij de
ARP geen simpele zaak. De
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partij mocht op rond vijftien kamerzetels rekenen. Bij de toedeling werd met
allerhande factoren rekening gehouden. Om te beginnen: het kerkelijk paspoort. Uit
een oogpunt van electorale trekkracht zaten er in een ideale fractie: hervormden,
christelijk-gereformeerden, vrijgemaakt gereformeerden en gewone gereformeerden.
Van sommige van die kerkgenootschappen bood het aantrekken van geschikte
kandidaten nog wel eens enige moeizaamheid, maar zeker niet voor de (gewone)
gereformeerden en tot die categorie behoort ondergetekende. Daar dan weer
overheen moest ook functioneel de zetelvoorraad gespreid worden. CBTB (de boeren),
CNV (de arbeidersbeweging), de middenstand en de werkgevers moesten
gecontenteerd worden. Daarnaast was deskundigheid op de terreinen van onderwijs
(woog zwaar), defensie, buitenlandse politiek, justitie en bestuur geboden. De laatste
discipline werd in de AR-fractie gedurende een lange reeks van jaren ingebracht
door mr.dr. Verkerk, burgemeester van Boskoop. Om kort te gaan, de partij zat op
een tweede burgemeester en dan nog een synodaal-gereformeerde bovendien, niet
te wachten.
Burgemeester Schakel was er jong bij, kamerlid Schakel startte pas op 47-jarige
leeftijd. Van de bij die leeftijd passende rijpheid heeft hij zeker profijt getrokken.
Je moet als ambitieus politicus ergens beginnen. De gemeenteraad viel in mijn
geval af. De aanloop begon op de kandidatenlijsten voor de Staten, in mijn geval
van Zuid-Holland, Statenkieskring Dordrecht.
De statenverkiezingen van 26 april 1950 brachten mijn naam voor de eerste maal
op een kandidatenlijst, geheel onverkiesbaar, maar eveneens voor de eerste maal
maakte een aantal kiezers het hokje voor mijn naam bij wijze van voorkeurstem
rood. In mijn drie dorpen waren dat er 58, het begin was er, maar de kamerkandidaat
had nog een lange weg te gaan.
Op de statenlijst van 1954 (verkiezingen op 21 april) was ik een aantal plaatsen
opgeklommen, overigens onverkiesbaar, het getal der voorkeurstemmen nam toe.
Twee jaar later (1956) stond ik in de Kamerkieskring Dordrecht als streekkandidaat
in de aanvullende staart van de antirevolutionaire kandidatenlijst voor de verkiezingen
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Bij de kamerverkiezingen van 1959 kwam ik evenmin op de landelijke AR-lijst voor,
ik bleef bij de Dordtse staart verwijlen.
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Ik begon te twijfelen aan de haalbaarheid van het Binnenhof. Wie niet twijfelde was
promotor Dirk Haggesteegt. ‘Rustig doorgaan met spreekbeurten links en rechts in
het land,’ was zijn advies. Hij zou gelijk krijgen in 1963.
De groslijststemmingen vielen gunstig voor mij uit. De plaatselijke kiesverenigingen
kregen tweemaal de kans hun invloed te doen gelden. Helemaal aan het begin van
de procedure hadden zij de gelegenheid om namen van gewenste kandidaten te
noemen. Alle aldus genoemden kwamen in volgorde van aantallen malen genoemd
zijn op de zogenaamde groslijst. Ik kwam op nummer vijftien terecht, niet slecht
voor een niet-kamerlid. De spreekbeurten begonnen kennelijk rente te dragen.
Vervolgens stelde het partijbestuur dan een advies op aan de kiesverenigingen voor
de definitieve kandidaatstelling. Dat advies had grote invloed op de einduitslag. Men
week er wel van af, maar de één zus en de ander naar een tegengesteld zo,
waardoor het advies van het partijbestuur toch weer goeddeels kwam bovendrijven.
Alleen als er een brede, landelijke actie werd gevoerd, kon er iets onverwachts uit
de bus komen.
Met spanning wachtten wij het advies van het partijbestuur af. Ook met enig
vertrouwen, want de burgemeestersplaats in de fractie was vacant, mr.dr. Verkerk
hield het na vele dienstjaren voor gezien. Onze hoop werd beschaamd: het
partijbestuur zette mij weliswaar op de landelijke lijst van zijn kandidaten, doch op
de twintigste plaats. Te laag om kans op een zetel te hebben. Tel maar na: de fractie
bezette veertien zetels, ook bij één zetel winst en één of twee fractieleden die in de
regering zouden komen was nummer twintig kansloos.
Maar toen ging er wat gebeuren, er kwamen twee hulpmotoren in beweging, één
regionaal en één landelijk. Eerst de regionale. Van die actie was Dirk Hakkesteegt
het hart. Hij verzamelde enkele mannen met beschikking over een administratief
apparaat om zich heen, de directeur van een aan- en verkoopvereniging en de
directeur van een boerenleenbank, beide in Giessenburg en beide naamgenoot.
Met nog een paar toegewijde krachten (onder anderen H. Timmerman) werden in
een bliksemactie alle kiesverenigingen per circulaire benaderd, vele bovendien nog
per telefoon. Het resultaat bleef niet uit. Kandidaat nummer twintig sprong naar
nummer vijftien onder andere over de kandidaat van het CNV, dr. Albeda, heen, die
op zestien belandde. Een, voor zover mijn kennis
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strekt, in de naoorlogse jaren slechts eenmaal vertoonde wijziging in volgorde in
die orde van grootte.
Als de kiesverenigingen hun laatste woord hadden gesproken, dan was dat ook
voor het partijbestuur heilig. Dat sleutelde daaraan alleen nog maar in een bijzonder
uitzonderingsgeval. Hetgeen zich voordeed: de CNV-kandidaat bedankte voor de
eer, het partijbestuur haalde een andere CNV-er, dr. Jaap Boersma, van ergens in
de dertig naar dat zestiende plaatsje net onder mij.
Zou nummer vijftien ook inderdaad op 15 mei (de verkiezingsdag van 1963)
gekozen worden?
De zittende fractie bestond, als gezegd, uit veertien leden. Om in dat opzicht geen
risico te nemen, kwam er tussen de kandidaatstelling en de stemmingsdag een
landelijke groep in actie: die van de verontrusten. De verontrusting betrof de koers
die de partij onder leiding van Berghuis en Bruins Slot na het terugtreden van Jan
Schouten was ingeslagen. De partij ging door de bocht heen, heette het in die dagen.
Maar lang niet overal werd dat bochtenwerk met vreugde gadegeslagen. Zeker niet
bij ons in de Alblasserwaard, maar evenmin in andere geledingen van de partij. Er
vormde zich een comité van verontrusten met namen als prof. Zuidema van de VU,
Piet van Leeuwen (Zwijndrecht), Rippen (Ede), Meeder en Vreugdenhil (Utrecht),
Nagel (Sassenheim), Hopman (Zoetermeer) en anderen. Het comité bracht een fiks
geldbedrag bijeen - de adhesie in het land was opvallend - en de eerste concrete
daad werd een voorkeursactie voor mijn kandidatuur. ‘Schakel Schakel in’ was de
slagzin in menige advertentie en het opschrift op het sleeplint achter een vliegtuigje,
dat op de stemmingsdag boven grote delen van Zuid-Holland rondcirkelde.
Dat kandidaat nummer vijftien er in de campagne van 1963 zelf ook fors en vol
vreugde tegenaan ging, spreekt na zovele jaren van in de wachtkamer zitten vanzelf.
Levendig herinner ik mij het gezamenlijke optreden met Bouke Roolvink, toen nog
een fel belaagd staatssecretaris op Sociale Zaken, een man die een van mijn beste
politieke vrienden zou worden. Wij spraken in een volle veilinghal in Honselersdijk
(11 maart) en in een stampvol ‘Kunstmin’ in Dordrecht en dat terwijl die avond van
de 8ste mei Feyenoord tegen Benfica speelde.
Woensdag 15 mei 1963 werd er gestemd. Het zat noch de ARP, noch de vijftiende
kandidaat mee. Wie de eerste tien uitslagen gezien (gehoord) heeft, kent de trend.
De ARP stond op verlies,
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zodat de kans op vijftien zetels om half negen al in rook vervlogen was. Om half
een in de nacht was de totaaluitslag bekend: de PVDA verloor vijf zetels, de VVD
verloor er drie, de Boerenpartij won er drie, mijn eigen ARP daalde van veertien naar
dertien.
Resteerde de kans via de voorkeursactie. In mijn eigen dorpen was de uitslag
voortreffelijk: Noordeloos 287 AR-stemmen, 183 op mij; Hoornaar 217 (159),
Hoogblokland 173 (106). Fraai scoorde mijn geboortedorp Meerkerk: 251 (160); wie
beweert daar dat een profeet in zijn geboortestad niet geëerd wordt? De
Kamercentrale Dordrecht leverde er 4818, de provincie Zuid-Holland 7809 en
Nederland 16199. Onvoldoende voor een voorkeurszetel. Toch een leuk idee dat
meer dan 16000 kiesgerechtigden die dag aan je gedacht hadden.
Een kamerzetel hing nu af van het aantal gekozen AR-kamerleden dat als
bewindsman (-vrouw) tot het kabinet-Marijnen zou toetreden. Twee was voldoende.
Het beperkte zich evenwel tot één: Barend Biesheuvel ging naar Landbouw. Nummer
vijftien bleef buiten de Kamer. Hij was eerste opvolger.
Die opvolging zou een jaar later komen. Helaas door een droeve oorzaak. Na het
vertrek van Biesheuvel naar het kabinet, koos de fractie tot haar voorzitter de heer
H. van Eijsden uit Rotterdam, een middenstandsdeskundige. Van Eijsden geraakte
al spoedig na zijn verkiezing uit de roulatie: hersentumor. Jan Smallenbroek,
gedeputeerde van Drenthe trad op als waarnemend fractievoorzitter. In de loop van
1964 groeide de zekerheid dat Van Eijsden niet meer in de Kamer zou weerkeren.
Vrijdag 17 juli 1964 - een stralende zomerdag - rinkelde te 7.20 uur de telefoon,
die ieder rechtgeaard burgemeester op zijn nachtkastje heeft staan. Aan de lijn Dirk
Hakkesteegt. Hij had een dubbele felicitatie voor mij. Ik werd die dag 47 jaar. De
radio van zeven uur had het lang gevreesde overlijden van Van Eijsden gemeld.
Het kamerlidmaatschap was mij toegevallen. Mijn gezin zong mij, getrouw aan een
oude familietraditie, toe ‘Dat 's Heeren zegen op u daal’ en ‘Lang zal hij leven’. Ik
kreeg een verrekijker. Door de onvoorziene omstandigheden een wel zeer symbolisch
geschenk. Ik reciproceerde met een in die dagen befaamde plaat van Jules de
Corte. 's Avonds vierden wij het dubbele feest bij een heerlijke temperatuur op het
gazon achter onze ambtswoning, lampions in de bomen, bij het duister worden
kaarsen op de wit gedekte tafels, Anna trakteerde met Brabants gulle hand, present
waren magen
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en vrienden, de telefoon stond niet stil, stralend van voldoening good old friend Dirk
Hakkesteegt. Ik moest die avond onweerstaanbaar aan de weduwe van Van Eijsden
denken.
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Prinsjesdag 1964
De derde dinsdag in september van dat jaar was een zonnige dag. Samen met Nico
en Gré van den Brugge - collega-burgemeester, later lid van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland voor de ARP, goede vrienden - reden wij naar de residentie. Anna
op haar paasbest, ik in jacquet, in die dagen de dracht van een duidelijke
meerderheid onder de mannelijke leden der Eerste en Tweede Kamer. Dat jacquet
heb ik zeventien jaar in successie op prinsjesdag gedragen. Anna heeft mij al die
keren kunnen begeleiden. Een zegen apart. Op prinsjesdag 1980 was ik een der
laatsten die nog in jacquet rondliep. Enkele jaren eerder, staande op de trappen
van de Ridderzaal na afloop van de plechtigheid, wreef een reporter van een als
progressief te boek staande omroepvereniging mij zijn microfoon onder de neus,
en zei dat ik in dat deftige pak toch wel in het oog begon te lopen. Ik wees de
jongeman erop, dat de Koningin bij het parlement op bezoek is - dat is de juiste
staatsrechtelijke omlijning van het gebeuren in de Ridderzaal -, dat zij zich als onze
gast met zorg gekleed had en dat dit ons als haar gastheren ook verplichtingen
oplegde.
Op prinsjesdag 1964 stapten Anna en ik met een gevoel van grote dankbaarheid
en ook een tikkeltje trots het kamergebouw binnen. Bij die gelegenheid is de leeszaal
leeggeruimd. Daar dronken wij onze koffie en daar ontmoetten wij de allengs
binnenkomende fractiegenoten met hun vrouwen. Klokslag twaalf uur staken wij
door de garderegimenten heen het Binnenhof over naar de Ridderzaal. Begeleidende
gasten worden direct naar hun plaats gebracht, de leden van beide Kamers hebben
de gelegenheid om in de Rolzaal elkander de hand te drukken en die van vele hoge
militaire en civiele gasten. In de Ridderzaal werd ik rechts van de troon geplaatst,
ik belandde op de derde rij tussen de senatoren prof.dr. Fred Polak en Mertens,
voorzitter KNBTB. Het koninklijk paar was vergezeld van de prinsessen Beatrix en
Margriet.
In de troonrede wees Majesteit op het feit dat Nederland in mei 1965 twintig jaar
bevrijd zou zijn. Er volgde een globale opsomming van wat er bereikt was. Het geloof
werd beleden in NAVO en EEG, maar ‘het gemeenschappelijk vervoersbeleid stuit op
moeilijk-
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heden’. Vreugde om de betere verstandhouding met Indonesië. Het beleid zal gericht
zijn op het bereiken van ontspanning op de arbeidsmarkt, ‘de vraag naar
arbeidskrachten overtreft reeds gedurende enige jaren in belangrijke mate het
aanbod’. Aan de SER zal advies gevraagd worden omtrent de verdeling van de
vermogensaanwas in de ondernemingen. Zowel om economische redenen als uit
een oogpunt van verkeersveiligheid is het nodig de vernieuwing en uitbreiding van
het rijkswegennet te versnellen. De instelling van een rijkswegenfonds wordt
aangekondigd. Aldus enige grepen uit de troonrede 1964. ‘Het kan verkeeren,’
constateerde Breero al eeuwen geleden. Terwijl Jacob Cats eens zei: ‘deez
langsaemheyt past grote zaken’.
Om drie uur zou de eerste vergadering van de Tweede Kamer in de nieuwe
zittingsperiode aanvangen. Een kwartier daarvoor werd ik met twee andere collega's,
die eveneens beëdigd zouden worden, voor een kort gesprek met voorzitter Van
Thiel apart gezet. Die collega's waren C.A.A. van Beek, burgemeester van Reusel
(KVP) en drs. Jaap Boersma (ARP), die de plaats in ging nemen van de tot voorzitter
van het CNV benoemde J. van Eibergen.
Bij deze plenaire zitting werd om drie uur de op 60-jarige leeftijd overleden H. van
Eijsden herdacht als een ‘bescheiden, oprecht en beginselvast mens’, gewaardeerd
‘zowel om zijn ijver en grondige kennis als om zijn sympathieke wijze van optreden’.
Om tien over drie leidde griffier Schepel ons in alfabetische volgorde de
vergaderzaal binnen. Wij legden in handen van (waarnemend) voorzitter Van Thiel
de bij de Grondwet en het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
voorgeschreven eden af. Jan Smallenbroek, de nieuw gekozen fractievoorzitter,
was de eerste die ons gelukwenste. Direct aansluitend toverde minister van Financiën
Witteveen de begroting voor het komende dienstjaar uit het befaamde koffertje. Hij
klaagde over het ernstig verstoorde evenwicht in de volkshuishouding, krachtige
loonsverhogingen, sterk gestegen bestedingen, een groot tekort op de
betalingsbalans. Een duidelijk terugdringen van de reële bestedingen was het parool
van de regering.
Daarna mochten wij voor de eerste maal stemmen. De bezetting van het presidium.
Ik volgde de adviezen: 1. Van Thiel (KVP), 2. Bommer (PVDA), 3. Stoffels-van Haaften
(VVD).
Tijdens het ophalen en tellen van de briefjes leidde collega Garmt Kieft ons beiden
langs de andere kamerbankjes om voorgesteld en
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gefeliciteerd te worden. Om vier uur woonden wij voor de eerste maal een
vergadering van de AR-kamerfractie bij.
In de wandelgangen deed het mopje de ronde, dat je slechts de obers met hun
dienstbladen behoefde te volgen om de fractiekamer die je zocht ook prompt te
vinden. Dienstbladen met bier waren op weg naar de KVP, met sherry naar de VVD,
met klare naar de ARP.
Hoe zag die ‘jonge-klare-ploeg’ er in september 1964 uit?
Ze was twaalf mannen en één vrouw sterk. Fractiemedewerkers moesten nog
uitgevonden worden, een van de leden voerde het secretariaat. Aan het hoofd van
de tafel zat Jan Smallenbroek uit Assen, oud-belastingman, voorzitter van de
Stichting 1940-1945, lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voorts - ik volg het
alfabet - mr. Willem Aantjes, een zes jaar jongere streekgenoot, al vijf jaar lid van
de Kamer, algemeen secretaris van de Nederlandse Christelijke Aannemers- en
Bouwvakpatroonsbond. J.A. van Bennekom, onderwijsman, oud-directeur van de
christelijke kweekschool in Middelburg, inspecteur Christelijk Nationaal
Schoolonderwijs. Pieter Elfferich, een man uit de kring van de Christelijke
Boerentuindersbond, wethouder van Delft, wisselend lid van de Eerste en Tweede
Kamer. Mr. dr. N.G. Geelkerken, zoon van de befaamde ds. Geelkerken van ‘de
sprekende slang’, advocaat en procureur te Leiden. G.A. Kieft uit Utrecht, ook al
oud-belastingman, secretaris van de NCRV. Dr. J. Meulink uit Enschede, advocaat
en procureur in die stad, later ook lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Bouke Roolvink, machinebankwerker, oud-staatssecretaris van Sociale Zaken. Mej.
mr. J.C. Rutgers uit Amsterdam, schoonzuster van Bruins Slot, sedert 1963 het
eerste vrouwelijke AR-kamerlid. Prof. mr. Th.A. Versteeg, hoogleraar in het notariaat
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Tjebbe Walburg uit Sint Annaparochie, onze
Fries, een self-made man die het als oorlogsvrijwilliger tot de rang van majoor der
artillerie had gebracht. Tenslotte ‘jaargenoot’ Boersma. Tijdens de plechtigheid in
de Ridderzaal hadden onze vrouwen, geheel toevallig overigens, knus naast elkaar
in een zijnis gezeten. Zij zijn goede vriendinnen geworden. Jaap en ik stonden
schouder aan schouder tijdens de beëdiging. Zo is het ook verder in het menselijke
vlak gebleven. Schrijnend herinner ik mij het militaire vliegtuigongeluk dat zijn enige
zoon het leven kostte. Nog zie ik de gesloten lijkkist in het rouwcentrum in Zeist
voor mij, zijn officierspet - jongensmaat nog - op het deksel liggend.
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Men heeft zich over die goede verstandhouding tussen Boersma en mij wel
verwonderd. Ik startte op de ‘rechterflank’ en bleef daar, Jaap was een exponent
van de ‘linkervleugel’ en werd na zijn (overigens weinig fraaie) toetreden tot het
kabinet-Den Uyl binnen onze gelederen soms verketterd. Ik heb hem qua politieke
gedachtenlijn en beleidskoers menigmaal moeilijk en soms helemaal niet kunnen
volgen. Onze menselijke relatie is gaaf gebleven. Het werpt een ontdekkend licht
op de taaie binding die binnen de ARP door de jaren heen aangetroffen werd.
Nederlandse Gedachten van 4 november 1978 publiceert de afscheidsbrief van
Boersma: ‘Als emotioneel mens doet het afscheid van zoveel fijne collega's mij meer
dan iets; Wim Aantjes, maar ook Maarten Schakel, met wie ik in 1964 ben beëdigd
en voor wie ik al die jaren groot respect en genegenheid heb gehad.’ Bedankt Jaap,
het was over en weer!
Terug naar de fractiekamer. Daar stond de familie nu niet bepaald te juichen
omdat het nieuwe politieke kindje binnenkwam. Om te beginnen was de aanleiding
geen vreugdevolle: de dood van een zeer gewaardeerde collega in wiens handen
men na het vertrek van Bruins Slot en Biesheuvel vol vertrouwen het voorzitterschap
gelegd had. Daar kwam nog wat bij. Toen de verontrusten in de ARP zich wilden
manifesteren in een voorkeursactie, viel hun oog op mij. Ik had daarin bewilligd.
Zittende fracties zijn niet gecharmeerd van zulke acties. Er zit iets van
het-in-gebreke-stellen in. Slaagt de actie, dan gaat dat ten koste van een hoger op
de lijst geplaatste. Bovendien: hoe gaat die voorkeurskandidaat zich opstellen
teneinde zijn specifieke achterban te contenteren?
Ik was oud en wijs genoeg om die instelling aanwezig te weten, nam mij echter
stellig voor deze, voorzover van mij afhankelijk, snel te doorbreken. Ik kan niet
ademhalen in een sfeer van in-de-gaten-houden en op-je-tellen-passen. Voor een
optimaal functioneren heb ik warme collegialiteit nodig.
Aan de orde was die middag de verdeling van de commissies onder de
fractieleden. Ik heb nadien in de loop der jaren een fiks aantal nieuwkomers bij die
commissie-verdeeltafel aangetroffen. Bijna allemaal vonden ze dat ze onderbedeeld
waren. Met name de commissies van Buitenlandse Zaken, Suriname en de Antillen
mogen zich in een warme belangstelling verheugen. De blik over de frontieren
heengeslagen! Na verloop van tijd kreunden die aanvankelijk ‘onderbedeelden’
onder de overbelasting.
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Mij had men bepaald kort gehouden. Ik had slechts één lidmaatschap, de commissie
van Deltazaken, maar die kwam sedert enige jaren niet meer bijeen. Voorts kon
men de burgemeester van Noordeloos c.a. kwalijk een plaatsvervangend
lidmaatschap in Binnenlandse Zaken, en de secretaris van het waterschap ‘De
Overwaard’ moeilijk een vervangende zetel in Verkeer en Waterstaat onthouden.
Maar daar hield het dan toch echt mee op.
Jan Meulink, hij stond zeer dicht bij de ‘verontrusten’, nam het voor mij op. Bouke
Roolvink sloot zich bij hem aan. Door hun interventie verliet ik de fractiekamer met
nog drie plaatsvervangende lidmaatschappen: Civiele Verdediging, Middenstand,
Landbouw en Visserij.
Mijn trouwe Anna en de vrienden Van den Brugge wachtten mij in de hal op. Wij
besloten deze gedenkwaardige dag met een etentje in ‘De Zalm’ aan de Markt te
Gouda. Met de pont van half tien waren wij weer op onze basis, de Alblasserwaard,
terug.
Dat laatste heb ik zeventien jaar lang volgehouden. Zonder één uitzondering. Hoe
laat het 's nachts mocht worden, hoe vroeg de tent 's morgens in Den Haag ook
opende, de nacht bracht ik niet in Den Haag, maar in het echtelijke bed door, iedere
morgen deed ik onze dorpssecretarie aan. De afstand naar het Binnenhof ligt tussen
de 65 en 70 km, de reis werd per auto gemaakt, openbaar vervoer was door gebrek
aan een aansluitend bussysteem uitgesloten. De barrière over de grote rivieren
werd hetzij bij Schoonhoven (pont), hetzij in Rotterdam (Maastunnel) genomen. De
opening van de Brienenoordbrug betekende - zonder filevorming - een bekorting
van de reisduur van ruim één uur tot iets minder dan één uur. Ik ben in die zeventien
jaar bij geen enkel verkeersongeval betrokken geweest. Ik heb in die jaren geen
enkele dag ziekteverzuim gekend. De 3 × 7 in mijn geboortedatum waren ook in dit
opzicht symbolisch.
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De ‘geachte afgevaardigde’ gaat van start
Een rups wordt via een cocon een vlinder. Rups-cocon-vlinder. Wie lid wordt van
de Tweede Kamer is in politiek opzicht geen rups meer, maar bepaald ook nog geen
fraaie politieke vlinder. Nu is de cocon de kwetsbaarste periode in de metamorfose
van het betrokken schepseltje. Dat geldt ook voor het beginnend kamerlid.
Men is lid van een lichaam van honderdvijftig dat te vergelijken is met Madurodam.
Het hele volk met al zijn geestelijke stromingen is in die ene plenaire zittingszaal
lijfelijk present. Van die honderdvijftig zullen er enkelen in het regeerkasteel
terechtkomen, anderen zullen vooraan in het parlement opereren, er zitten ook
‘backbenchers’ onder, voor de vergetelheid geborenen. Die eerste maanden kunnen
al betrekkelijk beslissend zijn voor de categorie waarin de beginner op den duur
terecht zal komen.
‘Ik vind het maar moeilijk om die 149 collega's uit elkaar te houden,’ verzuchtte
ik in die beginperiode tegen de KVP'er Nico van den Heuvel, gerenommeerd
middenstandsdeskundige uit het bisdom Den Bosch. ‘Luister eens, Schakel,’ zei
hij, ‘die je na drie maanden nog niet kent, behoef je niet te kennen.’ En zo is het!
Er viel in dat najaar van 1964 veel te beleven. Ik genoot er met volle teugen van.
Direct de volgende dag al was de Wet installaties Noordzee (het REM-eiland) aan
de orde. Achter de regeringstafel zaten aanvankelijk de minister van Justitie, Y.
Scholten, en die van Buitenlandse Zaken, Luns. Oppositieleider Vondeling, met een
fijne neus voor de zwakke stee in de regerende coalitie, wist te bereiken dat ook de
heer Bot, minister van o en w en als zodanig belast met het radio- en televisiebeleid,
achter de regeringstafel aanschoof.
Op 6, 7 en 8 oktober woonde ik voor de eerste maal de algemene politieke en
financiële beschouwingen bij. De sluiting van de vergadering te 0.17 uur in de
vrijdagmorgen was voor deze jaarlijks weerkerende happening een opvallend vroeg
tijdstip.
Kalm nieuws van het kamerfront. Groot nieuws kwam van buiten het Binnenhof.
Chroesjtsjov trad af en Anton Geesink veroverde met judo een gouden plak.
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In de loop van oktober en november woedde de slag om de Bijlmermeer: op te
nemen in een sterke randgemeente (minister Toxopeus), onder te brengen bij
Amsterdam (een kamermeerderheid onder aanvoering van Scheps). Scheps trok
alle registers der welsprekendheid open, zijn betoog in de eerste ronde vult bijna
zeven pagina's van de Handelingen. Ik was en bleef vóór die sterke randgemeente,
maar het verhaal van Scheps ging er bij mij in als een gedegen preek in de ouderling.
Wat een woordkeus, welk een voordracht. De nacht van 27 op 28 oktober ging de
parlementaire geschiedenis in als de nacht van Scheps. Zijn amendement werd
met 74 tegen 67 stemmen aangenomen. Ik behoorde tot de tegenstemmers.
Op 10 november 1964 stemde ik andermaal tegen. Van die tegenstem heb ik,
overigens pas jaren later, spijt gekregen. De enige keer in mijn parlementaire
loopbaan! Het ging over het gedeeltelijk financieren van de AOW uit de schatkist.
Daarmede werd naar de mening van Meulink, Aantjes en mij, een stap gezet op het
hellende vlak van het staatspensioen, dat door de ARP als strijdig met de persoonlijke
verantwoordelijkheid tot die tijd toe principieel was afgewezen. De stemverklaring
van Aantjes luidde:
De heer Aantjes (ARP): Mijnheer de voorzitter! Mede namens mijn politieke
vrienden de heren Meulink en Schakel wil ik het volgende verklaren.
Ons standpunt ten aanzien van dit wetsontwerp hangt ten nauwste samen
met onze visie op het karakter van de AOW, waarin ons inziens sprake is
van een pensioen, dat materieel gezien niet wordt gefinancierd uit
premie-opbrengsten, maar uit de opbrengst van een pensioenbelasting.
Uiteraard aanvaarden en respecteren wij de AOW als een rechtsgeldig
totstandgekomen wet. Tegen wijzigingen, die het karakter van de wet niet
aantasten, hebben wij ons dan ook nimmer verzet.
De genoemde bezwaren gelden a fortiori voor het thans voor ons liggende
wetsontwerp.
In de eerste plaats wordt het bodempensioen in een sociaal minimum
omgezet. Aanvullende voorzieningen blijven wenselijk, maar zijn niet
langer onontbeerlijk om een minimaal levensonderhoud te verzekeren.
Daarmede wordt ons inziens een essentieel stuk eigen
verantwoordelijkheid overgenomen.
In de tweede plaats zal de financiering mede rechtstreeks uit de algemene
middelen geschieden. Naar onze mening betekent dit een verdere
tegemoetkoming aan de gedachte van het zuivere staatspensioen en
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wordt daarmede een weg betreden, waarop het zeer moeilijk zal blijken
halt te houden.
Bij deze bezwaren voegt zich in de derde plaats de overweging, dat deze
optrekking voor velen niet nodig is. Daarvoor wordt voor velen, die het
toch reeds moeilijk hebben - waarbij wij met name denken aan de
middenstandssector - een extra, niet geringe last opgelegd. Met de
bestaande wetgeving kan ieder, die het wel nodig heeft, geholpen worden.
Ons standpunt ten aanzien van dit wetsontwerp vloeit voort uit onze
principiële voorkeur voor een stelsel van sociale verzekeringen, dat de
eigen en de groepsverantwoordelijkheid niet uitholt of overbodig maakt,
maar integendeel tot uitgangspunt neemt en stimuleert.
Dit wetsontwerp voldoet daaraan naar onze mening niet en wij zullen
onze stem daaraan dan ook niet kunnen geven.
Die tegenstem hebben wij geweten: boze brieven, verbolgen telefoontjes, snieren
uit kringen rondom het CNV, moties van afkeuring in enkele progressieve
kiesverenigingen.
In het openbaar uitte ik mij voor de allereerste keer in een openbare
commissievergadering van Verkeer en Waterstaat op 5 november en voor de tweede
maal op 4 december over het omroepwezen.
In die laatste sector boekte ik mijn eerste succes. Het was toevallig ook het
onderwerp waarover het kabinet-Marijnen in februari 1965 zou struikelen. In de op
prinsjesdag door Majesteit uitgesproken troonrede kwam de passage voor: ‘Na de
verschijning van het rapport der Pacificatiecommissie over de bezetting van het
tweede televisienet zal op korte termijn een ontwerp van een nieuwe omroepwet
aan u worden voorgelegd.’
Wie moest die omroepzaken binnen de AR-fractie voor zijn rekening nemen?
Garmt Kieft kon het niet doen, die was secretaris van de NCRV. Jan van Bennekom
dan? Die had de handen te vol met allerlei actuele onderwijszaken. Toen viel de
keus op mij. Het zat niet in het schamele commissiehandeltje dat de fractie mij op
prinsjesdag toevertrouwd had. Maar de reserves ten aanzien van de ‘verontruste’
Schakel begonnen wat in te schrompelen en bij de omroep ging het om het
veiligstellen van de positie van een eigen confessionele omroeporganisatie. Dat
klusje legde men met vertrouwen in de beginnershanden van een op de traditionele
principes onverdachte collega. Ik heb van die geboden kans gebruik gemaakt, had
er in mijn ‘coconfase’ veel aan te danken.
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Op de kortste dag van het jaar, 21 december, hield ik bij de behandeling van de
begroting van OK en W, de brief van de minister-president en die van de minister
van OK en W mijn maidenspeech over het omroepbestek.
Onze oudste zoon Maarten Anrie Arnoldus (vernoemd naar vader en mijn twee
tijdens de oorlog overleden broers), geboren 5 januari 1947, in 1964 leerling van
de christelijke HBS in Gorinchem (van welke school ik meer dan dertig jaar voorzitter
was) reed 's morgens mee naar Den Haag. De kerstvakantie was voor hem - voor
ons nog niet - begonnen.
Je hebt in Nederland twee soorten politici. De categorie die het privé-leven volledig
afschermt van het publieke politieke bedrijf, en de groepering die beide in elkander
doet overvloeien. Ik behoor tot de tweede club. Kijkend en luisterend Nederland kon
in voorkomend geval bij ons in de huiskamer mee aanschuiven. Wij rekenden ons
met de ganse familiale club tot de vaderlandse inventaris.
Opgroeiende kinderen betalen in niet onbetekenende mate het gelag van
vader-politici. Buitenstaanders hebben daar hoogstens een vaag begrip van. Mede
om die reden heb ik geen gelegenheid voorbij doen gaan om ze te laten delen in
de zonzijde van dat bedrijf.
Stamhouder Maarten zat op de gereserveerde tribune toen ik als zesde spreker
mijn eersteling over het voetlicht bracht. Achter de regeringstafel de heren Marijnen,
minister-president, Bot, minister van OK en W, van Aartsen, minister van Verkeer en
Waterstaat, Grosheide en Van Laar, staatssecretarissen.
Ik leverde het betoog zonder één snippertje papier op het katheder. Dat maakte
indruk in het parlement (parler = spreken), dat zich allengs tot een lirement (lire =
lezen) devalueerde.
De aanwezigen luisterden met stijgende belangstelling. De perstribunes vulden
zich. Onze oudste zat te glimmen van plezier. Samen met hem at ik bij Formosa.
Omdat wij in verband met de studie van de kinderen zelf geen televisie hadden (ik
heb dat tv-toestel onder andere buiten de deur weten te houden onder het motto
‘straks komt er kleuren-tv, dan nemen wij er één’; toen die op de markt kwamen
was er geen houden meer aan: op 6 oktober 1967 begon in huize Schakel het
televisie-tijdperk), togen Anna en ik 's avonds naar Ubel en Liesbeth Brandsma, ons
doktersechtpaar in Noordeloos. Het nieuws bracht mij met uitgestrekte arm op de
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bekende katheder, een archieffoto werd even later toegevoegd. Gesterkt door die
beelden spoedden wij ons naar het Noordelose Dorpshuis, waar loco-burgemeester
Bart Bikker met vrouw en kinderen en familie de zilveren bruiloft vierde.
De volgende dag was de beurt aan de dochters Cornelia (vernoemd naar de
moeder van Anna) en Carolina (naar mijn moeder), beiden met kerstvakantie van
voornoemde HBS. Om negen uur zette ik ze al aan het Binnenhof af. De commissie
van Binnenlandse Zaken reed per bus naar het Deltahotel in Vlaardingen voor een
hoorzitting in verband met grenswijzigingen tussen Vlaardingen, Maassluis en
Maasland. Samen met Beernink reden wij pijlsnel naar het Binnenhof terug. Daar
antwoordden vanaf één uur Marijnen en Bot. Ik nam deel aan de replieken, die door
een felle botsing tussen Kleiwegt en Van Someren-Downer overschaduwd werden.
Tegen zes uur stak Van Thiel de slotspeech af. Handen schudden en wegwezen.
Buiten onder de lichtjes van de kerstboom op het Binnenhof drukte een glunder
lachende Roolvink mij de hand. Hij herinnerde aan de schamele commissietoedeling
van prinsjesdag en voegde daaraan toe: ‘Je ziet maar, Schakel, you cannot keep
a great man down.’ Het klonk mij een beetje overtrokken in de oren, maar de lof
van deze oudere collega streelde mij wel. En om nog even in de stijl van Bossche
Nico van den Heuvel te blijven: binnen drie maanden had ik mijn naamkaartje
afgegeven.
Met de dochters genoot ik het diner in de Beursklok aan de Markt in Gouda. Om
half acht gingen de elektrische lampen uit en de kaarsjes in de enorme
Skandinavische kerstboom aan, er was koorzang en een rijdend klokkenspel,
alsmede vreugde en dankbaarheid in mijn hart.
De volgende avond startte ik met een optreden voor de bejaarden in ons Dorpshuis
te Noordeloos, dat tot een tot op de huidige dag voortdurende traditie zou uitdijen.
Ik las een zelfgeschreven kerstverhaal voor, het speelde zich genregetrouw op
Kerstavond af en loopt tegen de aanvankelijke verwachtingen in verrassend goed
af. Het voltrekt zich in het dorp Noordeloos en wel in het nabije, wat verdere, verre
of zeer verre verleden. Ieder jaar een ander kerstavondontknoping in een ander
tijdperk. De dorpsgeschiedenis zelf heb ik op voorraad liggen, in 1953 verscheen
er van mijn hand een kloek boekwerk (340 blz. folio) over de geschiedenis van de
Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
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Ik produceerde tien Noordelose historische kerstverhalen in successie. Met
instemming van de plaatselijke vrouwenverenigingen, die deze Kerstavond met de
bejaarden telkenjare organiseren, heb ik het stapeltje toen maar omgekeerd en ben
van voren af aan gaan voorlezen. Die tweede ‘lezing’ nadert nu zo langzamerhand
ook weer haar voleinding. Nu de last van het kamerwerk van mijn schouders is
afgegleden, moet ik mij maar weer eens tot een nieuwe produktie zetten.
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De medespelers
Politiek Madurodam herbergt honderdvijftig artiesten. Toen ik dat toneel betrad
verdienden zij een gage van ƒ 15.000, - 's jaars. De hoogte van het bedrag duidt er
al op, dat de functie niet als een volledige baan werd beschouwd. Het was geen
salaris, men noemt het (en nog altijd!) schadeloosstelling.
Hoe werd je kamerlid? In het algemeen door eerst in de maatschappij te bewijzen
dat je wat kon, om dan vervolgens (meestal op niet zo piepjonge leeftijd meer) aan
dat kamerwerk te beginnen, in veruit de meeste gevallen onder gehele of
gedeeltelijke handhaving van de oude werkkring. Het bracht een heel brok ervaring
en rijpheid in 's lands vergaderzaal. Het ellebogenwerk was niet zo nodig. Waartoe
immers?
In dat opzicht heb ik in de loop van zeventien jaar veel zien veranderen aan het
Binnenhof. Het werk nam toe, de schadeloosstelling werd regelmatig verhoogd. Met
name toen de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd werd van 23 naar 18 jaar, gingen
de partijen zich beijveren om kandidaten te stellen waarin de jonge lichtingen zich
konden herkennen. Een kamerlidmaatschap was niet langer de kroon op het werk
naast een buitenparlementaire taak, het werd een al op betrekkelijk jonge leeftijd
veroverde springplank naar wat anders: zo snel mogelijk van de achterste (figuurlijk!)
naar de voorste banken, na een politieke warmloopperiode het regeerkasteel
binnentrekken, in elk geval: het kamerzeteltje als springplank naar wat anders. Het
bracht grote onrust, verscherpte de competitie, meer ellebogenwerk in de
parlementaire colonne.
Het slag kamerleden waartussen ik in 1964 gedropt werd, behoefde in het
algemeen niet zo nodig meer. Velen hadden de sporen elders al verdiend. Een
betekenend aantal droeg buiten 's lands vergaderzaal zeker zoveel
verantwoordelijkheid als daarbinnen. Opvallend was de zware vertegenwoordiging
uit de diverse standen: werknemers, middenstand, landbouw, werkgevers.
Uit de vakbeweging: Roemers (voorzitter NVV), Baart (voorzitter Algemene
Nederlandse Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid), Suurhoff, R. Laan (uit de
NVV-Transportarbeidersbond), de ‘oude’ Andriessen (voorzitter van de
RK-Bouwvakarbeidersbond St.
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Joseph), Jos Maenen van de Limburgse KAB, Toon Weijters (voorzitter Katholieke
Bond van Overheidspersoneel), Kikkert (hoofdbestuurder Nederlandse Christelijke
Landarbeidersbond), Cees van der Ploeg (voorzitter Nederlandse Katholieke Bond
van Werknemers in de Agrarische Bedrijfstakken).
Uit de wereld van de werkgevers: Aalberse, Blaisse, Duynstee, Nederhorst, Van
Son.
Het groene front slaagde er altijd in om goed aan zijn trekken te komen: Lardinois,
Brouwer, Droessen, Horsmans, Engelbertink, Van Koeverden, Mellema, Tolman,
Tuijnman.
De middenstand niet te vergeten: Van den Heuvel, Portheine.
De omroep: Van Doorn (voorzitter KRO), Kieft (secretaris NCRV).
Het onderwijs: Cals, Klompé, Kleijwegt (oud-hoofdinspecteur van de
onderwijzersopleiding).
De universitaire wereld: prof. C.L. Patijn (RU Utrecht), prof. Versteeg (VU).
Mannen met een militaire loopbaan achter de rug: vice-admiraal Moorman,
luitenant-generaal Couzy, kolonel Wierda.
Europeanen: Groen van Naters, Posthumus.
Sociale verzekeringswereld: Jan Berger, De Vreeze.
Een hele burgemeestersclub: Sjef van Dongen (de poolreiziger), Aardenburg; dr.
Van Helvoort, Boxtel; dr. De Kort, Ulvenhout, Erik Kolfschoten, Alkemade;
Geertsema, Wassenaar; Pieter Bode, Elburg.
De Rotterdamse huisarts Lamberts, en als absolute recordhouder aan
nevenfuncties de Emmense wethouder Zegering Hadders.
In de plenaire zaal zitten de fracties ter rechter- en ter linkerzijde van de voorzitter.
Aan de ene kant zitten - grosso modo - je ‘politieke vrienden’, aan de overzijde je
‘politieke tegenvoeters’. De menselijke scheidslijnen lopen daar dwars doorheen.
Er zaten er aan mijn kant, zelfs tot in de eigen fractie toe - namen noem ik niet - die
ik niet zo erg mocht. Er waren er van de overkant, die ik graag mocht. Marcus Bakker
is er zo één, het was trouwens over en weer; hij is de beste parlementariër die ik
heb meegemaakt; menigmaal hebben onze blikken zich onder het
voorzittersgestoelte langs gevonden; de leukste ‘bon mots’ bewaarden wij voor
elkaar. Zijn collega Joop Wolff, alsmede de PVDA'er Joop Voogd rekende ik tot mijn
vrienden. Het verbindende was het verzet. Met Ed van Thijn heb ik hecht
samengewerkt. Wij zaten in dezelfde ‘branche’: Ver-

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

45
keer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken. Over de bestuurlijke reorganisatie hadden
wij goeddeels gemeenschappelijke gedachten. Dat hij mij ooit nog eens zou ontslaan
als burgemeester, zal wel niet bij hem bovengekomen zijn. Als hij tijd van ministerieel
leven heeft, zit dat er echter wel in. Aan liberale kant wil ik nog noemen
oud-staatssecretaris Henk Koning, alsmede Ad Ploeg. Met de laatste heb ik voor
de Taiwanezen het een en ander mogen doen. Groot respect heb ik voor ir. Van
Rossum van de SGP. Op het terrein van Verkeer en Waterstaat de beste die ik in
de Kamer ben tegengekomen. Wat de ‘meisjes’ betreft had ik drie favorieten: het
goud is voor ‘de freule’, het zilver voor Annelien Kappeijne van de Coppello, het
brons voor Anneke Goudsmit.
De freule is een enige vrouw. Ze had iets moederlijks over zich voor die malle
jongens rondom haar. Haar ‘gekkenwerk’ ging evenzeer de parlementaire historie
in als het ‘moet dat nu zo’ van haar baas Tilanus in de nacht van Van Eibergen.
Toen zij in 1970 haar zilveren jubileum als kamerlid mocht vieren, kreeg zij van het
Algemeen Dagblad een mooi interview (14 november 1970). Erboven staat een
citaat van haarzelf: ‘Ik heb nog nooit wat bereikt’. Ja... ja! Natuurlijk komt in dat
interview ook haar bijzondere relatie tot het Oranjehuis aan de orde. Zij verhaalt
van Schmelzer, die bij de laatste Algemene Beschouwingen met de gedachte
gespeeld had om de Tweede Kamer de kabinetsformateur aan te laten wijzen. Dat
werd de freule te gortig, zij sprong op en riep uit: ‘Dacht u nu heus dat hiermee niet
aan de prerogatieven van de Kroon wordt geraakt.’ Ik zat schuin achter haar en
mocht haar af en toe graag een beetje plagen. Meestal vond zij dat wel leuk. Toen
de bui van de gekozen formateur was overgedreven, mompelde ik: ‘Wat moet de
koningin beginnen als de freule er straks niet meer is?’ Ditmaal kon zij het plagerijtje
niet verdragen. Kwiek sprong zij op en voegde mij vermanend toe: ‘Dan hoop ik dat
er nog een Schakel over is om het vaandel hoog te houden.’
‘Annelien is een lastig portret,’ vertrouwde de oude heer Kappeijne van de Coppello
mij eens toe. Nu, dat had ik ook wel ontdekt. Maar een bijzonder geestige vrouw,
meesteres in de grazige weiden van de droge humor en het understatement. Als
kamerlid een echte vrouw. O wee, als ze je niet mag. Geen vuiltje aan de lucht, hoe
hoog de golven ook mogen gaan, als ze op je gesteld is. Zij heeft één keer haar
hand overspeeld, in het Menten-debat met Van Agt, maar verder liet zij zelden een
steek vallen. Een journalist
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vroeg haar eens welke collega zij voor een lange voettocht door het hooggebergte
zou uitzoeken. De keus viel op mij. Als ik voor dezelfde keuze gesteld zou worden,
zou ik ook niet aarzelen.
Anneke Goudsmit was de eerste vrouw van D'66. Zij was ook de eerste die met
een broekpak in 's lands vergaderzaal verscheen. Zij werkte hard, was emotioneel
geladen, strikt rechtvaardig en recht door zee. Ik ben op de avond van de
dodenherdenking in 1975 samen met haar en Michel van der Plas door Sonja Barend
voor de televisie geïnterviewd. Die opname heeft ons tot in de pit geraakt.
Wie in de Kamer wat bereiken wil, slaagt daarin slechts als hij (zij) ook aan de
‘overzijde’ erkend en gewaardeerd wordt. Dat lukt niet door ‘inlikken’, noch door
‘klikken’. De overgebriefde informatie uit de eigen fractie wordt bij de ‘buren’ gretig
in ontvangst genomen, maar de verklikker wint in dat kamp niet aan gezag.
Integendeel!
Wie het in de kamerbankjes lang wil volhouden, moet er op toezien heer (dame)
in het verkeer te blijven. De ruimtelijke schaal waarbinnen aan het Binnenhof wordt
gewerkt, is zo beperkt, dat aanvaringen zich licht kunnen voordoen. Men kan elkaar,
zeker de branche-verwante collega's, niet mislopen. Gemakkelijke overwinninkjes
via vingervlugheidjes leveren een schamel interestje, maar nooit stamkapitaal op.
Het wordt nooit kwalijk genomen indien men de onderwerpen wat de zakelijke kant
betreft scherp speelt. De belediging is het argument van wie ongelijk heeft.
Vakmanschap wordt oprecht gewaardeerd, maar er zitten ook onbarmhartige trekjes
in de ploeg. De club kan gewoon genieten van de blikschade die je soms oploopt.
Tja, de overwinning heeft vele vaders, de nederlaag is een wees. Daar is één troost:
het grootste nieuws duurt nooit langer dan drie dagen, aldus een bekend gezegd;
aan het Binnenhof leeft men zo onder de druk van de dingen van de volgende dag,
dat gisteren al een snel vervagende herinnering is.
Collegialiteit is een groot goed, maar in de relatie tot collega's uit andere fracties
vindt deze haar begrenzing bij de echte behartiging van het belang van de partij die
jou ‘inhuurde’. Nooit verliest een kamerlid uit het oog, dat alle bindende beslissingen
bij meerderheid van stemmen vallen, ook daarom zijn goede relaties met de
‘overkant’ important.
In de intermenselijke sfeer koestere men geen overdreven ver-
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wachtingen. Hechte vriendschappen worden aan een kamerlidmaatschap zelden
overgehouden. Vanuit de Arabische wereld kennen wij de kashba, de overdekte
winkelgalerijtjes, de - in letterlijke zin - gezeten middenstand. Nu, in bepaald opzicht
is het Binnenhof een kashba met honderdvijftig winkeltjes. Het verschil is dat de
dames en heren bij het drijven van het eigen winkeltje in en uit rennen.
Er zou veel te verhalen zijn over dat roezige wereldje rondom het Binnenhof. Ik
beperk mij tot een enkele greep met dramatische kanten.
Die late avond van 15 november 1967: met de vaste commissie van Binnenlandse
Zaken en Ambtenarenzaken hadden wij in openbare commissievergadering een
hele dag een groot aantal zaken door geëxerceerd, plotseling legt collega Van den
Gevel zijn hoofd op zijn stapeltje stukken, hij is dood (52 jaar slechts ging zijn hart
mee).
De breuk van Frans Goedhart met zijn partij (13 mei 1970). Al vanaf 20 november
1945 zat hij voor de SDAP, later de PVDA in de Kamer. Een moedig verzetsstrijder,
die rooie journalist Pieter 't Hoen. Op de morgen na de breuk zat hij eenzaam en
verlaten op zijn plekje in het blok van de PVDA, achterste rij tegen het groene gordijn
op de uiterste rechterflank, vlakbij de klapdeur. Toen ben ik demonstratief
overgestoken en heb hem langdurig en stevig de hand gedrukt. De avondbladen
hadden de foto.
Op de nacht van Schmelzer volgde het uittreden van de groep-Aarden, de
voorhoede van de PPR. Ik reken het tot de wispelturigheden van mijn karakter, dat
ik alhoewel ik bepaald niet tot het type progressief-radicale politici gerekend zal en
wil worden, een zwak plekje in mijn hart had voor Jacques Aarden, Annie Kessel
en de derde in hun bond, Paul Janssen. Het duurde wel even voor zij voor zichzelf
de uiteindelijke consequenties uit de nacht van Schmelzer trokken. Die nacht viel
tussen 13 en 14 oktober 1967. Op dinsdag 27 februari 1968 deelde Aarden in de
plenaire zitting het uittreden van zijn groep uit de KVP mede.
Op de propvolle tribunes bevond zich mijn Anna. Zij was in de vroege morgen
met mij naar Den Haag gereden. Tegen half zeven in de avond hadden wij een
invitatie ten huize van de heer Liebenberg aan de Johan van Oldebarneveltlaan
(een hoog geplaatst Zuidafrikaans diplomaat), voor een zogenaamd ‘skemerkelkie’.
Op dat uur zouden wij daar onder meer aantreffen de familie De Gaay
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Fortman sr., de familie Elfferich en de scheepswerfdirecteur Arie Rijken van de
Verolmewerf in Heusden met vrouw. Ik heb niet de indruk dat Gajus sr. tijdens dit
‘skemerkelkie’ zich ervan bewust was, dat de in de loop van die dag door Aarden
gemelde breuk vergaande consequenties voor zijn zoon Bas zou gaan hebben.
De verklaring van Aarden werd in doodse stilte aangehoord. De enige die een
interruptie plaatste, was ondergetekende. Aarden stelde dat hun afsplitsing mikte
op het totstandkomen van een vooruitstrevende concentratie. Toen kon ik het niet
langer houden: ‘Concentratie door afsplitsing,’ galmde het door de zaal. Die
interruptie verleidde het Algemeen Dagblad in haar editie van 28-2-1968 tot het
volgende onderschrift onder een in de krant afgedrukte foto: ‘De groep-Aarden werd
na haar afsplitsing van de KVP doorvoorzitter Van Thiel ondanks haar radicaliteit
ingedeeld bij de confessionelen, dus rechterzijde van de Tweede Kamer. Zij kwamen
terecht tussen afgevaardigden van de ARP en die van de Boerenpartij. Op de foto
rechts drs. Janssen, links drs. Aarden. De laatste is de buurman geworden van de
AR-afgevaardigde Schakel (uiterst links), die de leden van de nieuwe fractie honend
in zijn omgeving begroette.’ Dat onderschrift was onjuist. Ik mocht Aarden en Aarden
mocht mij. Jaren later (Trouw, 23-8-1973) wordt over Aarden geschreven: ‘In de
Tweede Kamer had hij door de plaats die hem en zijn politieke vrienden werd
aangewezen veel contact met de ARP. Aarden laat met enthousiasme de namen
vallen van Jaap Boersma, Bob Goudswaard en Rinse Zijlstra. Ook kamerleden
Biesheuvel en Schakel krijgen zijn hoge waardering.’ Op de receptie voor de
scheidende kamerleden in juni 1981 deelde staatsraad Aarden mij mede, dat hij
gekomen was om Maarten Schakel ten afscheid de hand te drukken.
De plotselinge dood van Anne Vondeling schokte ook mij. Als lid van het presidium
had ik hem van meer nabij leren kennen; bij moeilijke ordebeslissingen keek hij
nogal eens schuin in mijn richting, niet primair om een bliksemadvies in te winnen,
hij wist het zelf beter dan ik, meer om in zijn aanvankelijk oordeel bevestigd te
worden, daar had hij kennelijk af en toe wel behoefte aan. Bij discussies in dat
presidium over de kamercentjes zaten wij doorgaans op dezelfde lijn: ons beider
aangeboren zuinigheid, zeker als het over de centen van een ander gaat. Bij de
ingang van het zomerreces, 28 juni 1979, was hij feestelijk uitgeluid, 22 november
sloeg de dood op de Belgische kasseien toe.
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Er is al veel te doen geweest over uitbreiding van de kamergebouwen, onder meer
voor werkruimten van de leden en hun persoonlijke medewerkers. In 1964 had een
lid van de Kamer noch een eigen werkruimte, noch een persoonlijk assistent. De
fractievoorzitter had een kamer en er was een klein fractiesecretariaat. Je werkte
in de fractiekamer als daar tenminste geen besprekingen gaande waren of in de
bibliotheek op de bovenverdieping, heerlijk rustig; in de brede fauteuil bij het raam
met uitzicht over het Spui knapte ik nog wel eens een uiltje. Ik werkte overigens ook
met veel genoegen in mijn bankje in de plenaire vergaderzaal, je hoorde nog eens
wat, je maakte werk met werk. Niet iedereen kan dat vanwege de concentratie,
maar een behoorlijk aantal collega's deed dat met mij, daardoor was de plenaire
zaal altijd veel beter gevuld dan nu met eigen werkkamer en intercom (daarover
beluister je de debatten).
Zelfs de fractie had generlei betaalde bijstand van wetenschappelijke
medewerkers. Pas vanaf 11 januari 1966 woonden medewerkers van de
Kuyperstichting - dr. Prins en dr. Goudzwaard - de werkelijke fractievergadering bij.
Als er voor een lid een telefoontje binnenkwam, gingen de boden op zoek naar
dat lid. Een hele verlichting toen op 17 maart 1965 in comité-generaal (de luiken
van de ambtenarenloge dicht!) tot de aanschaf van oproepapparaten werd besloten.
Vanaf 9 september 1969 verscheen de voorzitter niet langer in jacquet in de
zittingszaal.
Het moet kersverse leden van de Kamer als sprookjes uit een ver verwijderd
verleden in het oor klinken.
Alle splitsingen van de Boerenpartij heb ik van nabij meebeleefd. Toen het in dat
opzicht hoogconjunctuur was, zaten zij net voor ons. Die gebeurtenissen behoren
evenwel niet bij de afdeling dramatiek, dat had meer van de operette.
Koekoek is één zittingsperiode mijn bankgenoot geweest. Dat kwam zo: met onze
zestien zetels schoot er bij bankjes van drie één over. Koekoek was in die periode
alleen. De fractie vond dat ik wel de bank met Koekoek kon delen, omdat ik ook van
het platteland kwam. Ik heb een beste buurman aan hem gehad. Om te beginnen:
twee in een bank van drie was voordelig.
Koekoek bleef in de Kamer erg geïsoleerd. Hij deed ook nooit moeite dat te
doorbreken. Vooral in de beginjaren van de BP hing
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er een sfeer van boycot rondom ‘die vreemde snuiters’. Ik heb dat persoonlijk nooit
zo erg gewaardeerd, zij waren volgens de regels van het democratische boekje op
die zetels terechtgekomen. Zij waren een echt onderdeel van politiek Madurodam.
Een kleine anekdote: er was eens een stemming over een omvangrijk ontwerp
van wet, dat Koekoek overigens niet interesseerde. Van Thiel had de gewoonte om
voor- en tegenstanders bij toerbeurt te laten opstaan. ‘Het hangt van Van Thiel af,
of ik voor of tegen stem, Schakel, ik heb een luie dag, ik blijf zitten.’
De laatste collegiale dienst die ik hem bewezen heb, was mijn (bij het CDA
overtollige) handtekening voor zijn lijstnummer in 1981. Andere collega's hadden
daar moeite mee, ik niet. Tenslotte had zijn vrouw mijn schoondochter op de laatste
Prinsjesdag toevertrouwd, dat haar man een fan van mij was. Hij boere in rust en
vrede in Bennekom, die oud-buurman Hendrik Koekoek.
Naast lid van de Kamer ben je uit de aard der zaak ook lid van een kamerfractie,
in mijn geval de antirevolutionaire. In een vorig hoofdstuk staat al een opsomming
van de leden der AR-kamerfractie op het moment van mijn toetreden. De daar
genoemden heb ik allen ‘overleefd’. In zeventien jaar zie je er veel gaan en komen.
Eerst een lijstje van de later binnengekomenen.
dr. C. Boertien, Geldrop, bedrijfsjurist bij Philips, lid sedert 18 mei 1965.
mr. W.R. van der Sluis, Bilthoven, secretaris van de ARP, lid sedert 20 september
1966.
mevrouw J. van Leeuwen, Rijswijk, leiding huishoudelijke voorlichting CBTB, lid
sedert 15 november 1966.
prof. I.A. Diepenhorst, Zeist, hoogleraar strafrecht VU, lid sedert 23 februari 1967.
drs. R. Zijlstra, Voorschoten, algemeen secretaris CBTB, lid sedert 23 februari
1967.
drs. B. Goudzwaard, Schoonhoven, economisch medewerker Kuijperstichting, lid
sedert 23 februari 1967.
dr. A. Veerman, Rijswijk, rector christelijk lyceum te Delft, lid sedert 18 april 1967.
H. de Mooij, Rijnsburg, voorzitter Nederlands Christelijk Ondernemers Verbond
(middenstand), lid sedert 19 september 1967.
mr. J.N. Scholten, burgemeester Andel, Giessen en Rijswijk, lid sedert 15
september 1970.
drs. J. de Koning, Voorschoten, algemeen secretaris CBTB, lid sedert 11 mei 1971.
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mr. G.C. van Dam, Nootdorp, algemeen secretaris Nederlands Christelijk
Werkgeversverbond, lid sedert 3 augustus 1971.
dr. A.J. Vermaat, Voorthuizen, lector wiskundige economie VU, lid sedert 3
augustus 1971.
drs. A. Schouten, Smilde, Drents Economisch Technologisch Instituut, lid sedert
3 augustus 1971.
H.A. de Boer, Driehuis, secretaris Christelijke Kruideniersbond, lid sedert 16
februari 1972.
dr. W. de Kwaadsteniet, Rotterdam, secretaris ARP, lid sedert 7 maart 1973.
mevr. J.G. Kraaijeveld-Wouters, Heerhugowaard, voorzitter Gereformeerde
Vrouwenbond, lid sedert 7 maart 1973.
J. van Houwelingen, Leersum, werkzaam bij Control Data, lid sedert 7 maart 1973.
drs. A. Beumer, burgemeester Midwolde, lid sedert 21 januari 1975.
drs. M. Beinema, Middelburg, leraar Nederlands, lid sedert 29 april 1975.
Op 23 februari 1967 keerde ook Biesheuvel in de AR-kamerfractie terug. Hij was
in 1956, bij de uitbreiding van het zeteltal van honderd naar honderdvijftig, lid van
de Kamer geworden, afgewisseld door een ministerschap op Landbouw van
1963-1967.
Na de totstandkoming van de CDA-fractie kwamen er nieuwe loten van de AR-stam
ten tonele, zij leverden zelfs een fikse getalsmatige opkikker aan het ‘loyalisme’,
maar toen was de deur van de echte, onvervalste AR-fractiekamer al in het slot
gevallen.
Van die fractie zou ik met enige beminnelijke overdrijving durven getuigen: never
a dull moment. Bij oplopende politieke koorts behoefde men de ober met de kleine
glaasjes niet te volgen om die fractie te vinden, een kans van 9 op de 10 dat ze
vergaderde achter de deur met de meeste journalisten ervoor. Dat hing samen met
de wippositie van de confessionele partijen in het algemeen en van de
antirevolutionaire nog wat meer in het bijzonder. Die journalistieke belangstelling in
spannende tijden werd mede bewerkstelligd door de manier waarop de politiek werd
bedreven; niet zelden op het scherp van de snede.
Ik heb mij in dat milieu echt thuis gevoeld. Aan de gedachtenwisseling, als ik dat
nodig oordeelde, ijverig deelgenomen. Je had daar ook je persoonlijke kans. De
fractie bestond in mijn periode uit 13, 14, 15 of 16 leden. Iedere dinsdagmorgen
vanaf half elf tot tegen
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twee uur werd de werkagenda doorgenomen. Verdere samenkomsten naar behoefte.
En die was soms groot.
Bij zo'n fractieomvang is de dinsdagmorgenvergadering nog vrij open, bij grotere
omvang moeten de zaken veel sterker in fractiecommissievergaderingen
voorgebakken worden. Maar ook in zo'n middelgrote fractie doet het individuele lid
er goed aan niet op alle bruiloften te willen dansen. Bovendien, wie veel praat hoort
weinig, en moet nogal eens de eigen woordenplas later weer opdweilen. Bij
onderwerpen waarin men persoonlijk minder bedreven is, past terughoudendheid.
Ik heb dat bij financieel-economische onderwerpen persoonlijk betracht. ‘Een groot
zeil op een klein schip moet in de grond of op een klip.’
De omgang met fractiegenoten let nauw. Een gouden regel is ze onder vier ogen
te berispen en in het openbaar te prijzen. Het omgekeerde komt helaas ook voor.
Jacob Cats had schoon gelijk: ‘geen spies en maeckt so diepe wonden als achterklap
en boose monden.’ Er wordt aan het Binnenhof te vaak tegen gezondigd. In precaire
situaties is het zaak het hoofd koel te houden. Geen of matig dankgebruik levert al
een goede bijdrage. Grote beslissingen vallen nogal eens in kleine uurtjes. Mensen
met gezag kunnen op die momenten een zeer wezenlijke invloed hebben. Mits zij
zich verzetten tegen de neiging tot het Grote Enige Gelijk. Dat slag heeft overigens
meestal weinig intern gezag.
Als de zaak op grond van binnengebrachte tussentijdse informatie op verlies
schijnt te staan, bedenke men altijd nog even: bad news travels quicker. Trouwens
de beste tijd om moed te scheppen is als anderen hem verliezen.
Het einde van alle beraad is een besluit. Niets lucht ook meer op dan een besluit.
Men drage daar naar vermogen toe bij.
Graag zou ik verhalen van de niet-politieke belevenissen binnen de fractie, maar
mijn uitgever zou mij met het oog op de omvang van dit boekske terugfluiten. Daarom
slechts twee grepen: een droeve en een luimige.
De plotselinge dood van Tjebbe Walburg op 14 februari 1973 en de te ruime
smoking van Willem Aantjes.
Tjebbe was onze Fries. Begonnen als landarbeider in Het Bildt. Verzetsstrijder.
Oorlogsvrijwilliger. Luitenant-kolonel der artillerie geworden. Op en top militair. Man
met een hart van goud. Een Israëliet in dewelke geen bedrog was. Eenvoudig-vroom
christen. Liefhebbend echtgenoot (ik mocht van de sfeer in dit kinderloze
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gezinnetje genieten als ik er na een spreekbeurt in de kleibouwstreek een nachtje
logeerde). Bemind door de Friezen om zijn warme betoogtrant op hun
kiesverenigingen en om de manier waarop hij, indien gevraagd, hun individuele
belangen in Den Haag behartigde. Een echte mannenbroeder en die begonnen al
wat schaarser te worden. Een anti van de rechterflank en zodoende vaak mijn
politieke maat.
Midden in die ellendige formatietijd, die ten langen leste op het kabinet-Den Uyl
zou uitlopen, bleef hij dood tussen Amersfoort en Zwolle in de trein naar huis (59
jaar oud; ‘na een zeer gelukkig huwelijk van 35 jaar’, stelde zijn vrouw M.
Walburg-Ferwerda in het overlijdensbericht). Er was avondzitting, het nieuws sloeg
in als een bom. Nooit zal ik de warm-menselijke reactie van Marcus Bakker vergeten.
Zaterdag 17 februari is hij begraven in de vette Friese klei. Met Anna heb ik het
doorleefd. Kees Boertien, demissionair minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
had de beschikking over een dienstauto. Samen met zijn Joke pikte hij ons bij hotel
Vianen op.
De rouwdienst was in de gereformeerde kerk aan de Schuringaweg te Nij-Altoenae.
Tjebbe lag in uniform in een open kist onder de preekstoel. De hele fractie en vele
andere kamerleden mengden zich onder het kerkvolk van Sint Anna Parochie.
Staatsraad Smallenbroek ontbrak niet. Vondeling, die in de morgen in Groningen
de uitvaart van zijn eigen vader had meegemaakt, was met zijn vrouw gekomen.
Om twee uur ving ds. Biltker de rouwdienst aan, de preek was over Romeinen
8:26 en 31, die wij afsloten met gezang: ‘voor ons te vroeg aan d'aard ontnomen,
maar die door God te goeder uur, aan het einde van hun dagen, het Vaderhuis zijn
ingedragen, als rijpe schoven in de schuur’. Terwijl het orgel de ‘Holy City’ uitjubelde,
droegen Veerman, Aantjes, Roolvink en ik de kist naar buiten. De kist was van zwaar
hout, Tjebbe was een forse man, bij het hoofdeinde drukt het gewicht sterker door
dan aan het voeteneinde, de doorsnee-man heeft meer kracht in zijn rechter- dan
in zijn linkerhand, ik stond links aan het hoofdeinde, ben onder de last bijna
bezweken, stond doodsangsten uit en slaakte een zucht van verlichting toen de kist
de lijkauto inschoof. De begraafplaats ligt tegenover het raadhuis, de iepen langs
het lange toegangspad waren gesnoeid, in de geopende groeve lag zijn uniformpet
op de
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kist, in hotel Anna Caspari in Harlingen (aan de overkant van de haven ligt het
stadhuis) dronken wij een droge sherry en bestelden wij het lievelingsgerecht van
Anna: sole véronique, over de Afsluitdijk lag ons pad naar huis.
Op 26 mei 1970 had Joop Bakker, minister van Verkeer en Waterstaat, zijn
Zuidafrikaanse collega Ben Schoeman op bezoek. Als lid van de vaste commissie
van Verkeer en Waterstaat ontving ik een invitatie om samen met Anna aan een
galadiner in auberge De Kievit in Wassenaar aan te zitten. De voorgeschreven kledij
was smoking. In mijn hoedanigheid van dorpsburgemeester beschikte ik wel over
een jacquet, maar niet over een smoking. Edoch, geen nood, mijn inmiddels tot de
waardigheid van het lidmaatschap van het college van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland opgeklommen vriend Nico van den Brugge had zichzelf een smoking
veroorloofd. Die stond die schone middag te mijner beschikking. Nico is wat breder
van schouders en ook nogal wat corpulenter dan ik, maar een nurks die daarover
valt.
Het was dinsdag, dus fractie om half elf, Anna reed vast mee. Om twee uur, bij
de regeling van werkzaamheden, blijkt de PVDA dringend behoefte te hebben aan
een interpellatie over de gemeentefinanciën. Zij konden niet wachten, geen dag en
geen uur. Hoe gaat het dan? Interpellatie toegestaan, hedenavond te houden. Nu
zijn de gemeentefinanciën geen appeldeflap. Daar moet je echt in thuis zijn en in
die periode was alleen ik dat in de AR-club. Consigne van voorzitter Biesheuvel: jij
niet de deur uit, vanavond. En het Kievitdiner en Anna dan, wierp ik schuchter tegen.
Dan gaat Willem met Anna naar Wassenaar, decideerde Barend.
Willem Aantjes ‘erfde’ de smoking, maar... Maarten is wat breder van schouders
en ook nogal wat corpulenter dan Wim. Zo stiekum weg behoefde je echt geen nurks
meer te zijn om erover te vallen. Willem had er een satanisch plezier in om het
groteske van de situatie te exhibitioneren, begeleidde Anna op onnavolgbaar
charmante wijze en - hij had minder begrip voor de situatie in Zuid-Afrika dan ik stopte de zakken van Ben Schoeman vol. Anna en ik draaiden pas de volgende
morgen te 1.30 uur de sleutel van de echtelijke woning om.
In de loop van dit hoofdstuk introduceerde ik een groot aantal fractiegenoten. Wij
komen ze verderop nog wel tegen. Hier wil ik
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mij beperken tot de voorzitters. Ik heb er zes ‘versleten’, twee horen thuis in het
CDA-hoofdstuk (Van Agt en Lubbers) de andere vier waren van AR-bloede.
Mijn eerste voorzitter was Jan Smallenbroek. Na het overlijden van Van Eijsden
de aangewezen man. Met Bruins Slot was hij tijdens de oorlog in Amsterdam
ondergedoken. Ook hij behoorde tot de Trouw-groep. Hij was de verbindingsman
tussen de redactie en de verspreiders. ‘Voor zover ik mij herinner heeft hij nooit één
woord in het ondergrondse Trouw geschreven, maar hij was onbetaalbaar als
organisator en als verbindingsman. Hij genoot bij de jongens onbeperkt vertrouwen
en groot gezag’ (prof. Gesina van der Molen in haar herdenkingsartikel in Trouw
van 30 september 1974).
Smallenbroek was sedert 6 november 1956 lid van de Kamer. Bij mijn
binnenkomen in de fractie was zijn opstelling lichtelijk gereserveerd. Hij hield de
nieuwe aanwinst onder handbereik, pootte hem op de middenplaats van zijn eigen
bankje. Uren heb ik daar naast hem doorgebracht. Ik leerde van hem niet te
lummelen, maar al luisterend werk onderhanden te hebben. Vóór hem lagen altijd
stapels stukken van de Provinciale Griffie in Drenthe. Het ijs tussen ons was spoedig
gebroken. Wij hadden trouwens het een en ander gemeen: 1940-1945, kennis van
de partij in het land (na Smallenbroek heb ik nooit meer iemand ontmoet die haar
zo grondig kende), en... ‘hij was, dacht ik, een van de oude garde, een geslacht dat
bezig is uit te sterven’ (Gesina van der Molen). Smallenbroek was er de man niet
naar om lang na te ‘griepen’. Zijn meest opvallende eigenschappen waren
blijmoedigheid, eerlijkheid, nuchterheid. Rustig, eenvoudig, hulpvaardig,
hardwerkend. Hij gunde mij al vrij spoedig voluit mijn kansen.
Zijn ministerschap in het kabinet-Cals was nog korter dan dat van zijn collega's.
Na de bekende aanrijding met enige materiële schade moest hij - mijns inziens ten
onrechte - in augustus 1966 het veld ruimen.
In die dagen zat ik in de fractiedelegatie die regelmatig met AR-bewindslieden
over de begrotingsperikelen overlegde. Ik heb hem achteraf bewonderd om de
kalmte en de gemoedsrust waarmede hij aan dat beraad deelnam, terwijl enkele
dagen later bleek, dat reeds op dat moment zijn eigen positie aan een zijden draadje
hing. Onverschrokkenheid was reeds onder de bezetting zijn sterke kant.
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Later, als lid van de Raad van State, liep hij aan het einde van de middag nogal
eens binnen, streek dan in de ‘anti’-hoek van de leeszaal neer. Hij was gul met zijn
waardering. ‘Goedverhaal’, was af en toe zijn commentaar op een in de Kamer
afgestoken rede, die hij trouw in de Handelingen nalas.
‘Ik ben gaan slapen zonder zorgen
en slapend kwam ik bij u thuis.’
Dat schreef de familie boven de rouwadvertentie. In de nacht van 29 september
1974 overleed hij na een aftakelend lijden in zijn slaap. Op 3 oktober hadden wij
hem vanuit de Bloemcampkerk in Wassenaar begraven; op de kist één bloemstuk:
van Juliana en Bernhard. Gezeten naast prof. I.A. Diepenhorst heb ik de uitvaartpreek
van ds. Bech beluisterd, psalm 90: de psalm die ik iedere oudejaarsavond in de
laatste minuten van het aflopende jaar te midden van mijn gezin lees. Joop Bakker
was ouderling van dienst (Jan had hem uit Hoogeveen naar Den Haag gehaald).
Met de tweede voorzitter, Bouke Roolvink, was ik persoonlijk het best bevriend. Zijn
verkiezing verliep niet zo gladjes. Roolvink zat na vier jaar staatssecretariaat vanaf
1963 weer als gewoon lid in onze fractie. Toen Smallenbroek in 1965 de overstap
naar het kabinet-Cals maakte, mochten wij een nieuwe fractievoorzitter kiezen.
Formeel was dat een zaak van ons dertienen, maar ‘de leiding’ trachtte invloed te
doen gelden. Hun voorkeur ging uit naar Pieter Elfferich.
Roolvink constateert in zijn biografie dat hij beter met de basis dan met de leiding
van de partij over de baan kon komen. De laatste relatie werd door een zekere
stroefheid gekenmerkt. Zelf noemde hij als mogelijke oorzaak, dat hij niet behoorde
tot de ‘inner circle’ van VU-intellectuelen. Ik denk dat de oorzaak elders gezocht
moet worden. De top van de ARP had in haar ‘bocht-periode’ innerlijke moeizaamheid
met kabinetten, waarin in plaats van socialisten liberalen zaten. Merkwaardig genoeg
gold voor veruit het grootste gedeelte van de basis precies het omgekeerde.
Men kan deze mijn stelling toetsen aan de praktijk van alle kabinetsformaties
vanaf de formatie-De Gaay in 1959, het eerste naoorlogse kabinet zonder socialisten.
Vooraanstaande politici van AR-huize bedankten in 1959 voor de eer, daaronder de
met het CNV verbonden Kees Hazenbosch. Dat was een tegenvaller, want op Sociale
Zaken heeft men zeker in een coalitie met de liberalen
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graag een ‘sociale man’. Het werd Van Rooij, burgemeester van Eindhoven, later
gouverneur van Limburg. Bij wijze van donderslag uit de sociale hemel kwam de
melding, dat de CNV-man Roolvink bereid was staatssecretaris op dat gevoelige
departement te worden. Die start in de nationale politiek is Bouke in die periode in
bepaalde kring niet of maar nauwelijks vergeven. Daar komt bij de hoekigheid van
zijn karakter, hij was bepaald geen gemakkelijke jongen.
Donderdagavond 8 april 1965 sprak ik om acht uur in ‘Cosmopolite’ tegenover
het station van Breda voor een gezellig gevulde zaal. Het liep wat uit, want kapitein
A nam mij na afloop terzijde in verband met ambities voor het burgemeesterschap.
Om kwart vóór middernacht, bij mijn thuiskomst, belde Jan Meulink uit Enschede,
met de mededeling dat Cals en Vondeling onoverkomelijke bezwaren tegen Roolvink
als onze nieuwe voorzitter hadden, omdat zij hem als een bom onder de te vormen
coaliteit beschouwden. Smallenbroek zou zelfs zo ver zijn gegaan, dat hij geen
ministerschap zou aanvaarden als Roolvink fractievoorzitter werd.
De volgende vrijdagmiddag deed Smallenbroek in de fractie verslag van de
zetelverdelingsbesprekingen. Het was duidelijk dat hij zijn opvolging bij eigen
aanwezigheid nog wilde regelen (‘ritselen,’ fluisterde Meulink mij toe). Die vlieger
ging niet op. Mej. Rutgers en dr. Geelkerken stelden toen voor om uit de fractie een
commissie af te vaardigen naar partijvoorzitter Berghuis en minister Biesheuvel voor
een stemadvies. Toen ben ik losgebrand. Voor de inhoud van het advies was weinig
politieke fantasie nodig. Dat was voor mij punt één. Maar - last but not least - het
voorstel vloekte met de antirevolutionaire mores over de onafhankelijkheid van leden
van vertegenwoordigende lichamen. Smallenbroek - hij! - trok het voorstel in.
De zaterdag daarop was het Palmpasen. Anna en ik reden dan jaarlijks met het
voltallige nageslacht naar Gorinchem om ze, getrouw aan een familietraditie van
beide zijden, helemaal in het nieuw te steken, van de schoenen bij Hector tot een
nieuw stropdasje bij Hamberg of Van Beusekom. Die traditionele bedevaart naar
de Gorkumse middenstand was die dag een welkome verademing. De telefoon
stond van de prille morgen tot het nachtelijk duister niet stil, want de
anti-Roolvinkactie was uitgelekt. De Telegraaf is in zo'n situatie goed voor een echo
van vijftig tot honderd telefoontjes. ‘De basis wordt wakker’ heet dat.
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Roolvink stond op verlies. In de fractie van 13-1 (Smallenbroek!) was de tussenstand
in het weekeinde 5 pro, 6 contra (prof. Versteeg viel in verband met een ernstige
ziekte af).
Maar in dat weekeinde zette Friesland haar daar geboren en getogen zoon op
winst. De tweede Fries in de fractie werd daar omgeturnd. Toen wij dinsdagavond
eerst afscheid hadden genomen van Smallenbroek - hij sprak bewogen en waardig
- haalde Bouke na diens vertrek een 6-5 meerderheid. Toen stond de vakbondsman
Boersma op: ‘Het is niet goed om verdeeld naar buiten te komen. Ik stel voor, dat
de minderheid (hij behoorde daartoe) zich naar de meerderheid (waaronder Willem
Aantjes) voegt.’ Aldus besloten. Aan de vóór de fractiekamer samenrottende
journalistenbent werd dit ‘unanieme’ besluit gemeld. Onder de verzamelden
ontwaarde mijn oog de beoogde minister van Financiën Vondeling. De vrees met
betrekking tot Roolvink was misplaatst: in de nacht van Schmelzer, die het einde
van het kabinet-Cals inluidde, stond de fractie onder zijn leiding aan de kant van
het kabinet. Voor Roolvink volgde daarna een ministerschap van vier jaar in het
kabinet-De Jong.
Dat hij een volbloed parlementariër was, bewees hij door een daaropvolgend
kamerlidmaatschap onder voorzitter Aantjes. Die twee zaten niet op één stoel, maar
Roolvink gedroeg zich correct.
Hij beleefde vreugde aan zijn lidmaatschap van het presidium, een functie waarin
ik hem zou opvolgen, zelfs zijn werkkamer erfde ik.
Vlak voor het einde van zijn politieke loopbaan heb ik hem voor een abrupt
afkappen behoed. Het is toen niet aan de grote klok gehangen, maar kan nu rustig
vermeld worden.
Roolvink vond dat hij in de commotie rondom zijn adviseurschap van Gulf door
zijn fractievoorzitter Aantjes min of meer in de steek was gelaten. Hij besloot zijn
kamerlidmaatschap om die reden neer te leggen. Het leek mij een anti-climax in de
politieke loopbaan van Roolvink, het kwam mij verder voor dat ook Aantjes, in zijn
positie en verantwoordelijkheid, door dit aftreden om die reden geschaad zou worden.
De fractie mocht praten wat zij wilde, Roolvink had zijn beslissing genomen, hij was
er niet de man naar om daarop terug te komen.
De fractie verzocht mij in dat kritieke stadium tussen die twee te bemiddelen. Het
getuigde van goed vertrouwen in mijn relatie tot Roolvink en tot Aantjes. Dat
vertrouwen werd niet beschaamd.
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Roolvink diende zijn tijd uit. Nadien ontmoette ik hem nog vaak aan de Houthaven
in Rotterdam, omdat wij beiden commissaris bij de Koninklijke Nedlloyd waren. Wat
badinerend - maar toch met een bepaalde ondertoon - kon hij dan olijk vragen: ‘Hoe
gaat het met jouw partij?’ Mijn standaardantwoord was dan: ‘Net zo goed als met
de jouwe.’
Ook voor Bouke gold het bijbelwoord: en hij stierf. De ongeneeslijke ziekte sloeg
in zijn 67ste levensjaar toe, één nacht vocht hij met zijn God en Schepper als Jacob
aan de Jabbok, toen gaf hij zich gewonnen. Hij stond erop om het Majesteit op
Soestdijk zelf te gaan berichten en nam in persoonlijke brieven afscheid van wie hij
afscheid wenste te nemen. De laatste minuten las zijn Bertha op zijn verzoek psalm
23. De orde van de dienst in de gereformeerde Kruiskerk van Baarn na zijn
begrafenis had hij zelf geregeld. Het werd in aanwezigheid van vele
hoogwaardigheidsbekleders een treffend geloofsgetuigenis. In de zonnige namiddag
van die late herfstdag, donderdag 29 november, reden Anna en ik huiswaarts, één
wapenbroeder minder.
Het ‘In memoriam’ in Trouw was van mijn hand. Binnen die redactie heeft men
een fijn ontwikkeld zintuig voor wie men daartoe in voorkomend geval moet
uitnodigen.
Barend Biesheuvel was de derde voorzitter. De primus inter pares onder de vier.
Barend behoorde tot de kleine groep toppolitici die naoorlogs Nederland heeft
opgeleverd. Bij Barend heeft het het langst geduurd voor wij elkander goed gevonden
hadden. Dat hing samen met de omstandigheid dat wij in mijn beginperiode op
afstand communiceerden. Hij zat op Landbouw, ik in de Kamer.
Biesheuvel stak ook als minister niet onder stoelen of banken dat hij van de
‘verontrusting’ niets moest hebben. In het kaderblad AR-Staatskunde van
juli/augustus 1964 hadden prof. Zuidema, dr. Jansen Verplanke en ik getuigenis
afgelegd van de principiële achtergrond van onze verontrusting. Tijdens een rede
van minister Biesheuvel op zaterdag 7 november 1964 (ik zat inmiddels in de Kamer)
voor de Drentse AR-Kamerkieskring in Assen pakte hij ons stevig aan. ‘Felle
ministeriële uitval tegen AR-verontrusten’ was de kop in Trouw. Hij beschuldigde
ons van het tekenen van ‘karikaturen van wat de AR-voormannen vandaag de dag
beweegt’. Wij waren bezig met het ‘denken van zaken die reeds tot het verleden
behoren’. Biesheuvel deelde ons in bij ‘de categorie boetepre-
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dikers, die geen antwoord op de moderne vragen van onze tijd hebben’. Waar blijf
je dan als beginnend jongmaatje?
Ja, ja, daar moest nogal wat water door de Ringvaart om de Haarlemmermeer
stromen voor en aleer Biesheuvel in zijn gerechtvaardigde worsteling met
kabinetsformateur Burger (het einde was het kabinet-Den Uyl met confessionelen
in de bijwagen) in Schakel een van zijn trouwste secondanten gevonden zou hebben.
De vier jaar (1967-1971) onder het voorzitterschap van Biesheuvel zijn mijn
mooiste fractiejaren geweest. Dat hing samen met de samenstelling van de club in
die jaren. Mijn naaste buren waren ‘boer’ Rinse Zijlstra en ‘middenstander’ Riekus
de Mooij. Wie jarig was gaf dinsdag tegen de middag een rondje sherry (voor jonge
klare was het te vroeg in de dag), Riekus dronk niet en zodoende kreeg ik twee
glazen. Toen er eens geen jarige was en toch sherry, meldde De Mooij zich als de
gulle gever; in zijn hoedanigheid van slager ging hij vóór de fractie naar de veemarkt
in Leiden en daar had hij een boer ontmoet ‘die de veeprijzen van die dag niet
kende’.
Onze volijverige en zeer bekwame Hannie van Leeuwen was de gelederen komen
versterken. In Willem Aantjes trof Barend een hem persoonlijk toegewijde tweede
man. De enige die hij echt niet aankon was ‘Ietje’ Diepenhorst, een begenadigd
politicus; zat tijdens het fractieberaad altijd boeken te lezen, maar stelde dan op het
cruciale moment de hamvraag over het aan de orde zijnde onderwerp. ‘Maar Ietje,’
riep Biesheuvel op een gegeven moment wanhopig uit, ‘dat verhaal kun je vanmiddag
op het spreekgestoelte niet houden.’ Diepenhorst stak het toch af.
Die tijd was een goeie, zoals gezegd, door de collega's, maar zeker niet minder
door de manier waarop Barend leiding gaf aan onze club. Subliem! Hij had het
fractieroer klemvast in zijn stevige knuisten. Hij had ook buiten onze club groot
gezag. Als hij in zijn volle lengte naar de interruptiemicrofoon beende, werd het stil
in de Kamer. Hij had ook in zoverre het tij mee, dat het ‘loyalisme’ en het
‘dissidentisme’ in onze gelederen nog uitgevonden moest worden. Voor ‘vriend’ en
‘vijand’ stond het in die periode vast: de volgende minister-president heet Barend
Biesheuvel. Niemand kon toen bevroeden dat in dat politieke hoogtepunt zijn
verdwijnen uit de nationale politiek in beginsel zat ingebakken. De eindworsteling,
zij aan zij met hem strijdende, heb ik als de meest bewogen periode in mijn politieke
loopbaan ervaren.
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Ik ben geen helderziende, maar in bepaalde kritieke situaties was ik wel eens
gezegend met wat men het vijfde zintuig noemt. Dinsdag 7 maart 1973, in de late
namiddag, beende Biesheuvel de door Aantjes voorgezeten fractievergadering uit
(Biesheuvel had op grond van de wettelijke voorschriften die dag voor het eerst de
status van waarnemer), hij wenste ons bij de deur ‘standvastigheid’ toe. Op dat
moment flitste het door mij heen: Barend verlaat het politieke toneel. Ik liet de fractie
enkele ogenblikken voor wat zij was, holde achter Biesheuvel aan. Hij zat al in de
voor de Raad van State geparkeerd staande dienstauto. Op mijn verschijnen opende
hij het portier. ‘Nu jij het vaderlandse politieke toneel verlaat, behoort er toch één
antirevolutionair te zijn om jou de hand te drukken.’ Er welden tranen in de ogen
van mooie Barend.
Ajax won die avond van Bayern München met 4-0.
Willem Aantjes was de kroonprins. Hij was aanvankelijk helemaal niet zo'n
opvallend politicus.
Hij was een streekgenoot. Met zijn vader heb ik organisatorisch veel van doen
gehad. Ik volgde hem op als secretaris van de Kring Alblasserwaard van de CBTB
met haar bloeiende lagere landbouwschool in Ottoland. In diende onder vader
Aantjes in het bestuur van de middelbare landbouwschool in Gorinchem. Ik had
veel met hem op, evenzeer met zijn zonen Jan (burgemeester van Bussum) en
Wim.
Van Wim wist ik iets uit de oorlog; Wim wist niet dat ik het wist; ik dacht dat anderen
niet of nauwelijks op de hoogte waren.
Hij was een man-met-een-handleiding. Goede compagnons als Hannie van
Leeuwen en Gerrit van Dam knapten op hem af. Ik niet, wij onderhielden over en
weer een goede verstandhouding. Dat steunde op streekverbondenheid (ik ben een
enorme chauvinist als het over de Alblasserwaard gaat), het baseerde zich ook op
- het klink natuurlijk pedant - mutual admiration. Op Willem kom ik nog terug, hij is
een van de zwaarst getroffen mensen uit de bezettingsperiode.
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Kabinetten kwamen en gingen
Als alles volgens de regels van de politieke kunst verloopt, zit een kabinet een
periode van vier jaar uit. Het is in Nederland helaas meer uitzondering dan regel.
Na mijn start in 1964 heb ik binnen drie jaar vier kabinetten meegemaakt. Volop
gelegenheid dus om je te oefenen in de kunst van medeformeren. De buitenstaander
moet zich overigens van de invloed van een eenvoudig kamerlid in formatietijd geen
overdreven voorstelling maken. Het vreet tijd en het maakt de dag- (en nacht)indeling
uiterst grillig, het geleverde aandeel in het uiteindelijke resultaat is omgekeerd
evenredig. De macht ligt bij (in)formateurs, fractievoorzitters, commissies van bij
stand uit de fractie (altijd financieel-economische deskundigen), partijvoorzitters
(bezige bijen). Ik moet echter toegeven dat met de loop der jaren de kans op enige
programmatische inbreng vanuit de fractie wel is toegenomen. De keuze van de
mannetjes en de vrouwtjes blijft evenwel ook nu nog in de beslissende fase voor
het ‘modale’ fractielid een niet te betreden reservaat.
Het begon voor mij met het uiteenvallen van het kabinet-Marijnen (24 juni 1963-14
april 1965) op de omroepkwestie. Binnen het kabinet werd door een werkgroep
bestaande uit de ministers Marijnen, Veldkamp, Bot en Scholten gewerkt aan een
vorm van commerciële omroep. Net voor het kerstreces had ik namens mijn fractie
doen weten dat men op ons niet behoefde te rekenen. ‘Dat klonk allemaal nog wat
voorbarig’ (drs. F.A. Hoogendijk, in Elsevier, 26-12-1964). Ook de liberalen speelden
het hoog op, met gevolg dat het kabinet uiteenviel.
In de vergadering van 1 maart 1965 bereikte oppositieleider Vondeling dat
minister-president Marijnen in de Kamer verscheen. Voorzitter Van Thiel had net
de brief voorgelezen waarin het ter beschikking stellen van de portefeuille werd
vermeld. Vondeling stelde dat hij zich kon voorstellen dat de regering bezwaar zou
hebben om inlichtingen te verstrekken. Hij vond evenwel, dat de minister-president
op zijn minst de beraadslagingen behoorde bij te wonen. De Kamer volgde hem.
Hare Majesteit de Koningin bewilligde er tussentijds in dat met fractieleiders
gemaakte afspra-
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ken in de tijd iets verschoven werden. Die konden dus in huis blijven.
Volgende episode: Marijnen volgt met hoogrode kleur en gesloten mond de
beraadslagingen. Toen Vondeling de minister-president eenmaal in de arena had,
heeft hij nog een poging gewaagd hem aan het praten te krijgen. Hij diende ten
langen leste zelfs een motie in (verzoek om nadere mondelinge of schriftelijke
informatie). Die motie haalde het niet (82-51).
Er is nog wel een lijmpoging gedaan. Schmelzer werd informateur. Men zag hem
voor de camera vastberaden over het strand van Scheveningen stappen. Het hielp
niet.
Als een kabinet zelf uiteenvalt, is het volgende geheid van een andere houtsoort.
Daar kan men in Nederland gif op innemen. De liberalen eruit, de socialisten erin.
De fractie van de CHU maakte dat evenwel niet mee. De prille confessionele
samenwerking (in Straatsburg zat men al in één fractie) liep daarmede een gevoelige
deuk op.
De wijziging van coalitie kwam tot stand zonder nieuwe verkiezingen. Dat zou nu
ondenkbaar zijn. Het werd een van de oorzaken, waarom D' 66 het levenslicht
aanschouwde.
Wat gekker was: de AR-fractie kwam er die eerste vitale dagen helemaal niet aan
te pas. Het regende telefoontjes uit het land, maar pas in de wekelijkse vergadering
op dinsdag (9 maart) konden wij een woordje kwijt.
De dag daarop wilde Majesteit ook een woordje kwijt: dochter Margriet verloofde
zich met Pieter van Vollenhoven.
Het duurde tot woensdag 24 maart voor de voltallige fractie voor een inhoudelijk
gesprek bijeen werd geroepen. Er waren geen notities ter tafel. Smallenbroek
reciteerde van kladblaadjes.
Pas de volgende dag, toen het duidelijk was dat Beernink definitief afhaakte, zijn
wij er binnen de fractie flink tegenaan gegaan. Om kwart voor zeven stroomde de
verzamelde pers de fractiekamer binnen. Op 30 maart vergaderden wij zonder
o

onderbreking van tien uur tot half vier. Buiten liepen de temperaturen tot 20 C op.
Zaterdag 3 april ‘concludeerden’ wij ten kantore van Willem Aantjes in het
Wilhelminapark te Utrecht ‘af’.
Dinsdag 27 april 1965 werd de regeringsverklaring afgelegd. De socialisten waren
erin, de liberalen eruit. Die zaten in hun kamerbankjes als treurwilgen op een
dodenakker.
Het was geen vorm van solidariteit, maar een bijdrage tot eigen
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gezondheid, dat bij mij de sigaren er definitief uitgingen. Ik rookte per dag een doos
van tien over de longen. Sindsdien geen enkele.
Het Waterloo van het kabinet-Cals (14 april 1965-22 november 1966) viel in de
nacht van Schmelzer. De gebeurtenissen in die nacht hebben diepe voren getrokken
in de vaderlandse politieke akker. Het totstandkomen van de PPR is één zo'n voor.
De KVP was de gebeten hond en daarvoor bestond gewis de nodige aanleiding.
Schmelzer was voorzitter van de KVP-fractie, de regering viel omdat de hoofdmacht
uit die fractie bij de eindstemming één lijn met de oppositie trok.
In de loop van de tijd is de schuld van het geheel echter wel wat al te exclusief
bij de KVP gelegd. Er groeide zelfs een soort karikatuur, als zou een doelbewuste
rechtse groepering op een duistere wijze de club-Cals onverhoeds onderuitgehaald
hebben.
De AR-fractie onder voorzitterschap van Roolvink heeft - unaniem - niet voor de
motie-Schmelzer gestemd (het naar huis sturen van eigen mensen wordt nooit in
dank afgenomen), maar wij deelden wel degelijk veel van de KVP-zorgen.
Dat op 13/14 oktober niet een onverhoedse coup werd uitgevoerd, kan blijken uit
het nu volgende.
Op 23 maart waren er statenverkiezingen: CHU en Boerenpartij wonnen, KVP en
PVDA verloren. Dat maakt in de kring der direct betrokkenen aan het Binnenhof altijd
diepe indruk. In een interview in het Eindhovens Dagblad van 26-3-1966 spreek ik
de mening uit dat de kansen op een kabinetscrisis - ook al is er nog maar weinig
tijd voor de verkiezingen van 1967 - aanzienlijk gestegen zijn.
Op donderdag 25 augustus was ik op Landbouw, waar Biesheuvel resideerde.
Aanwezig voorts de ministers Smallenbroek, Diepenhorst, staatssecretaris Bakker,
dr. Jelle Zijlstra en van de fractie: voorzitter Roolvink, Kieft en ik. Het gezelschap
zat in zak en as over de dekking van de begroting die op prinsjesdag moest worden
ingediend. Hoe een gapend gat te stoppen?
Persoonlijk zag ik meer gat in de Ruilverkaveling Alblasserwaard, waarvan ik de
volgende dag de eerste plaatselijke commissievergadering voorzat. Ik zit daar na
zestien jaar nog voor te zitten.
Zaterdag 27 augustus verzamelden wij op een ander departement, het door
Diepenhorst beheerde o en w. Nu was de gehele AR-
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regeringsploeg present (inclusief de staatssecretarissen Van Es en Grosheide). Wij
hikten vreselijk tegen het gat van Vondeling aan (Noteboom van de KVP zou het in
de befaamde nacht becijferen). Spoedberaad van de fractie was geboden. Niet in
Den Haag; dat zou maar alarmeren en de pers begon toch al lucht van onze
AR-moeizaamheid te krijgen. Wij vergaderden in mijn raadhuis in Hoogblokland.
Onopvallend dachten wij, maar dat konden wij spoedig vergeten. Een journalist liet
een derde de vrouw van een collega bellen. Zo werd onze verblijfplaats onthuld.
Hoogblokland beleefde een hoogst ongewone invasie van parlementaire journalisten.
Met uitzondering van Boersma en mej. Rutgers besloten wij het gat in de toenmalige
omvang politiek niet af te dekken. Staande de vergadering riep Biesheuvel voorzitter
Roolvink naar Den Haag: de zaak stond op springen!
Dinsdag en woensdag zouden Anna en ik een tweedaagse vaartocht op de
Westeinder- en Kagerplassen maken met het bestuur van het waterschap ‘De
Overwaard’, waarvan ik secretaris ben. Anna kon alleen gaan (ze hield er een
hersenschudding aan over).
Pas na heel wat tv- en foto-opnamen kon de fractie die dinsdag van start.
‘Vasthouden’ was ons advies aan Biesheuvel. Wat meer dekking in de indirecte
sfeer in 1967.
's Avonds bracht de radio het nieuws dat de club van Cals eruit was. In de nacht
van 13 op 14 oktober viel het kabinet. De avondmaaltijd nuttigde de fractie in grote
eensgezindheid in ‘Kota Radja’. Volgde een doorwaakte nacht met vele schorsingen.
Er deed zich nog een eigenaardig probleem van orde voor. Dr. de Kort (KVP) had
met ingang van 14 oktober ontslag genomen. Om twaalf uur in de nacht voltrekt
zich altijd een zelfde ceremonieel: de kamerbewaarder verwijdert het verlopen blad
van de dagkalender pal achter het spreekgestoelte. Even voordien stelde Van Thiel
voor om De Kort ook voor de komende uren nog te continueren. Aldus geschiedde.
Te 3.40 uur diende Schmelzer zijn motie in. De regering vroeg een korte wijle van
beraad voor de Kamer haar oordeel over de motie kon geven. Toen de kleine, pittige
Cals te 4.10 uur de vergaderzaal aan het hoofd van zijn voltallige kabinet binnentrad,
was er geen twijfel meer mogelijk. Zijn tred, zijn houding verried het: de breuk was
compleet. Geen soelaas meer van regeringszijde. 75 stemmen voor, 62 tegen de
motie van Schmelzer. Om 440 uur viel de hamer
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van Van Thiel. Boven het Binnenhof - wij parkeerden daar nog onze auto's - brak
de nieuwe dag aan. De pont van kwart voor zes te Schoonhoven voer mij over. De
jaarlijkse landbouwtentoonstelling in mijn goede Hoornaar kwam al op gang. Daar
had ik in de loop van de dag heel wat uit te leggen.
Het ministerie-Zijlstra (22 november 1966-5 april 1967) bereidde vervroegde
verkiezingen voor.
Biesheuvel, die op Landbouw onder drie premiers had gediend, werd onze
lijstaanvoerder, met Roolvink als runner-up. Ik had een veilige tiende plaats. Wij
behaalden op 15 februari 1967 twee zetels winst. KVP en PVDA verloren acht en zes
zetels.
Wat iedereen verwachtte gebeurde niet: Biesheuvel werd geen premier (Nog op
7 maart besloot de fractie voor haar deel, Biesheuvel wordt premier. Aan program
wordt niet meer gesleuteld.), geen minister, maar kamerlid. Hij nam zonder enige
slag of stoot het voorzitterschap van Roolvink over, die Sociale Zaken en
Volksgezondheid in het kabinet-De Jong (5 april 1967-6 juli 1971) ging beheren.
Joop Bakker kwam op Verkeer en Waterstaat, de beste in de serie die ik daar heb
meegemaakt. Op Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verscheen ir. W. Schut,
nadat om redenen die pas in november 1978 zouden blijken Aantjes daarvoor was
afgevallen.
Voor het eerst openbaarde zich in onze gelederen een verschijnsel dat later de
naam ‘loyalisme’ zou krijgen: de spijtstemmers, kiezers die publiceerden dat ze spijt
van hun stem op de AR-lijst hadden, omdat er een kabinet met liberalen en niet met
socialisten uit de bus was gekomen.
De kleine, ferme duikbootkapitein hield zijn ploeg de volle vier jaar bij elkaar. Geen
geringe prestatie.
Op de regeringsbank staat een verstelbare microfoon. Op een bepaald ogenblik
was er geen bode bij de hand om het instrument voor De Jong omlaag te draaien.
Hij deed dat zelf met de opmerking: ‘Ik breng het geschut op 's mans hoogte.’
De verkiezingsuitslag van 28 april met Biesheuvel als lijsttrekker was ditmaal niet
gunstig voor de ARP. Van vijftien weer naar dertien zetels terug.
Wat er in 1967 niet in bleek te zitten, gelukte in 1971 echter wel: Biesheuvel werd
premier van het naar hem genoemde kabinet (6 juli 1971-11 mei 1973).
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Lang uitgesponnen redekavelingen binnen onze fractie over de meest gewenste
coalitie konden dit keer achterwege blijven. De ‘progressieven’ hadden een eigen
schaduwkabinet van PVDA-D'66-PPR tot inzet van de verkiezingen gemaakt. (Een
roze luchtkasteel zonder bouwvergunning). De combinatie behaalde bij lange na
geen meerderheid en moest het regeren derhalve aan anderen overlaten, ondanks
de oproep van vooraanstaande theologen (o.a. prof. Verkuyl, dr. Van der Veen,
Okke Jager en ds. H. Schut) om op de Politieke Partij Radicalen te stemmen. In
hun oproep werd onder meer als argument gebruikt dat de ARP een kandidaat als
Schakel inzette, die begrip voor apartheid tracht te wekken. Schut was notabene
verscheidene jaren mijn dominee in Noordeloos op een allerplezantste wijze!
‘Rooie’ Piet Steenkamp, hij zou de grondlegger van het CDA worden, draaide een
kabinet met vijf poten: KVP-ARP-CHU-VVD-DS' 70. Hij was op 14 mei door Hare Majesteit
aangezocht. De progressieve partijen hadden op 2 maart tevergeefs gepoogd een
kamerdebat over de aanwijzing van een (in)formateur aan te spannen. Wij beleefden
in die tijd een hausse aan begeerten om ons staatsbestel fiks om te turnen. De
spraakverwarring terzake bereikte welhaast Babylonische afmetingen.
Bijna was ik te laat om ‘tegen te stemmen’, ik ijlde van een tv-opname met Van
der Louw en Vonhoff naar Den Haag, de wegen waren bij verrassing
ondergesneeuwd.
Een debat over de aanwijzing van de formateur door de Kamer werd op 12 mei
wel gehouden, maar de Kamer wees de gedachte met 84 tegen 51 stemmen af.
Het kabinet-Biesheuvel ging op 6 juli van start. Boersma (Sociale Zaken) en
Boertien (Ontwikkelingssamenwerking) verlieten met hem de fractie. Roolvink keerde
in ons midden terug. Hij zou - met een kleine onderbreking in 1972 - tot aan de
opheffing van de AR-kamerfractie op die stoel blijven zitten.
Beernink ambieerde geen nieuwe termijn op Binnenlandse Zaken, zijn laatste
ministeriële dag (5 juli) besteedde hij door aan een van zijn dorpsburgemeesters,
die van Noordeloos, een bezoek te brengen. In de tuin achter de ambtswoning
dronken wij een koel biertje.
Biesheuvel in de rol van minister-president werd geen doorslaand succes. Na
glansrollen als fractievoorzitter en ‘gewoon’ minister eigenlijk een afknapper. In
scherp contrast met zijn onmiddellijke
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voorganger hield hij zijn club slechts iets meer dan één jaar bij elkaar.
Het bericht over het uittreden van Drees jr. en De Brauw bereikte mij tijdens de
uitoefening van mijn meest hardnekkige hobby: de wandelsport, en in dat verband
de deelname aan de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen in Nijmegen. In
1933 fietste ik voor de eerste maal met een biezen koffertje op de bagagedrager
uit mijn geboortedorp Meerkerk via de West-Betuwe, het veer Tiel-Wamel en het
Land van Maas en Waal naar de Prins Hendrikkazerne, de thuisbasis van de
Koloniale Reserve. Onder een officieel geregistreerde hittegolf volbracht ik mijn
eerste vierdaagse. Sindsdien heb ik daar niet meer op het appel gemankeerd. Mijn
nummer op het draaglint is op het moment van schrijven 43 (25 maal liep ik per dag
55 km).
Op maandag 17 juli 1972 (mijn verjaardag) stond ik in de tuin van ‘de Vereniging’
aan het Keizer Karelplein in de rij voor een van de inschrijfbureaus. Voorzitter Van
Rijckevorssel van de organiserende KNBVLO ontdekte mij en deelde mij het Haagse
bedrijfsongeval mede. Het was nieuw voor mij, wij stonden vanaf de voorafgaande
zaterdag op de camping De Uilenput in Berg en Dal. De afwezigheid van moderne
communicatiemiddelen behoort tot de charmes van de kampeervakantie.
Uit telefonisch contact met Aantjes bleek mij, dat in de komende dagen geen
wezenlijke beslissingen zouden vallen. Ik besloot de dreven rondom Nijmegen niet
te verlaten. ‘Als Drees wegloopt, behoef ik nog niet weg te lopen’, was mijn motto.
Ik zou overigens op de derde dag een broer van Anna mee moeten begraven (mijn
dagmars begon die dag al in de kleine uurtjes), op de vierde dag overleed een
tweede zwager. Soms hoopt zich veel familiaal leed in een kort tijdsbestek op.
Maar terug naar de landspolitiek. Op 18 juli 1972 dienden Drees en De Brauw hun
ontslag in naar aanleiding van gerezen moeilijkheden over aan te brengen
bezuinigingen in het loon- en prijsbeleid. Het werd twee dagen later door Hare
Majesteit verleend.
Die dag stelden Biesheuvel en de zijnen hun portefeuille ter beschikking. Twee
dagen later - 22 juli - droeg Majesteit Biesheuvel op, een kabinet te formeren. Vier
dagen later, op 26 juli, kwam de formatie in een kritiek stadium, doordat de drie
confessionele fracties niet langer op één noemer zaten. Ik hield aan die spanning
een avontuurlijke rit naar Den Haag over.
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Ik was die morgen aan de Waalkade in Nijmegen aan boord van een kleine
plezierboot gestapt. Als fractielid moest je dagelijks opgeven waar je te bereiken
was. Tussen Druten en Tiel werden wij achteropgevaren door een snelle speedboot
van de rijkspolitie te water (het district Nijmegen was vanaf het Binnenhof op mijn
spoor gezet). Overstap op de speedboot, die mij met hoge snelheid naar de loswal
van Tiel transporteerde. Daar stond een Porsche van de verkeerspolitie. Met
minachting voor alle maximumsnelheidsvoorschriften ‘vlogen wij laag’ naar het
Binnenhof. Vijf minuten na de aanvang stapte ik als laatste de fractievergadering
binnen. Aantjes trof een eensgezinde fractie achter zich. De Gelderlander had het
verhaal in geuren en kleuren. Mijn collega Jaap Stuij, burgemeester van Oeffelt, net
als ik een verstokt vierdaagse-loper, knipte het uit en stuurde het mij toe met het
onderschrift: ‘En dat allemaal van mijn belastingcenten.’
Een lijmpoging - mr. Y. Scholten werd daarbij op 28 juli ingeschakeld - mislukte.
Die kabinetscrisis leidde het einde van DS' 70 in. Door de zeis van Vader Tijd de
vergetelheid ingemaaid.
De conclusie was dat er kamerverkiezingen moesten volgen. Biesheuvel werd
weer onze lijsttrekker. Ik kreeg de achtste plaats op de AR-lijst. In de toen volgende
campagne voltrok zich binnen de ARP een fiks stuk polarisatie.
Aantjes zette zich in een rede voor de AR-kamercentrale Rotterdam scherp af
tegen VVD en DS' 70. Zijn eerste publieke uitlating in een lang slepend proces, dat
na de verkiezingen uiteindelijk zou leiden tot het ‘gedogen’ van het kabinet-Den Uyl.
Gevraagd om een commentaar was mijn reactie: ‘Het is niet verstandig te lonken
naar lieden die ons op hun officiële congressen hebben afgeschreven.’ Een inmiddels
opgerichte gespreksgroep van AR-gezinden (voorzitter prof. dr. A.C. Drogendijk van
de VU) riep per advertentie de kiezers op een voorkeurstem uit te brengen op nummer
8 van lijst 4, M.W. Schakel. De gespreksgroep bepleitte een herstel van de oude
regeringscoalitie terwille van een krachtige bestrijding van de inflatie, een doeltreffend
defensiebeleid, een efficiënte besteding van de ontwikkelingshulp en een herstel
van de normen der openbare zedelijkheid. Concentratie van christelijke partijen
stond mede in het vaandel. De voorkeursactie sloeg niet aan, zij leverde slechts
6682 voorkeurstemmen op.
Voor de partij was de uitslag op 29 november positief: 1 zetel winst. PVDA + 4,
KVP - 8. Een van de meest dramatische episoden
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in het bestaan van de welhaast 100-jarige ARP nam een aanvang. Ik was er een
oog- en oorgetuige van, blies er mijn partij in mee.
Wat zich tussen 29 november 1972 en 11 mei 1973 (de beëdiging van het
kabinet-Den Uyl) voltrok, is vrij omstandig beschreven. Ook de verwikkelingen binnen
onze fractie zijn ‘ongecensureerd’ op straat terechtgekomen. Er is uit persoonlijke
dagboeknotities niet veel nieuws aan toe te voegen. Wellicht alleen het navolgende.
Ruppert schreef op 24 januari 1973 een brief aan de fracties van PVDA, PPR, D'
66, KVP, ARP, CHU over mogelijke varianten van een extraparlementair kabinet. Daar
moest een antwoord op gedicht worden. Onze fractie vergaderde daarover op 25
januari van elf uur in de morgen tot omtrent middernacht. In het weekeinde na die
vergadering wist Boersma een passage in onze antwoordbrief binnen te brengen
die beslissend zou worden voor de verdere afloop! Persoonlijk verraste die passage
mij niet. Ik had het hoofdartikel van Trouw van de vorige dag gelezen, nam kennis
van opvattingen in CNV-kring, kritische leraren, de meerderheid in het hoofdbestuur
van de Arjos: de loper werd uitgelegd voor de progressieve minderheid én op het
punt van het program én op dat van de mennekes. Ik gaf daar in de fractie uiting
aan. Biesheuvel deelde mijn visie: ‘Schakel slaat de spijker op de kop. Ruppert wil
een opening naar links. Die gedachte leeft ook in onze fractie.’ Het gezicht van
Aantjes sprak boekdelen. Boersma gedroeg zich als een onverstoorbare pokeraar.
Ik zal het nooit waterdicht kunnen bewijzen, maar ik heb sterke aanwijzingen dat
informateur Ruppert van de AR-kamerfractie via de welwillende bemiddeling van
Boersma een brief kreeg met als retourzending een tussenzin erin, die het
constitutionele handvat werd voor de opdracht die de koningin de daaropvolgende
donderdag aan Burger kon geven: een kabinet-Den Uyl, eventueel gesteund door
voldoende confessionelen.
Ruppert bleef Burger de eerste dagen ‘inwerken’. Een links minderheidskabinet,
al dan niet aangekleed. Ik heb het onze redactiecommissie van dat weekeinde nooit
kunnen vergeven dat zij Boersma daartoe de lengte hebben gegeven.
Ruppert-Boersma-Burger waren de rest te ‘muf’ af. Als ik ernaast zit, dan hoor ik
het alsnog wel!
Ruppert en Boersma - of waren het Boersma en Ruppert? - hebben in die dagen
zelfs serieus een minister-presidentschap van
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Boersma overwogen. Het zou voor de ARP onverteerbaar zijn geweest.
Persoonlijk heb ik die maanden als een miezerige tijd ervaren. Hoofdrolspelers
waren Ruppert, Burger, Biesheuvel, Den Uyl, Andriessen, Tilanus, Aantjes, Boersma
en De Gaay Fortman sr. Ik heb mij binnen de fractie met alles wat in mij was verzet
tegen de komst van dat kabinet-Den Uyl. Het werd in democratische ongerechtigheid
geboren.
Pas in een laat stadium werd op slinkse wijze ons verkiezingsprogram
binnengesmokkeld; op grond van de verkiezingsuitslag had de samenstelling 8
progressief - 7 confessioneel moeten zijn, die 8 moesten 10, die 7 moesten 6 worden.
Getalsmatig zaten wij zonder enige twijfel in de bijwagen. Kwalitatief zorgden Gajus
en Jaap - en zij niet alleen - voor fikse compensatie.
Diep in mijn geheugen staat die avond van 27 februari 1973 ingekerfd, waarin
Boersma mededeelde dat hij Burger zijn ja-woord gegeven had. Ik was verslagen,
mijn politieke brein kon het niet vatten. Wij verspeelden er onze lijsttrekker door. De
fractie lag in twee brokken uiteen: acht gedogers, zes niet-gedogers. Jan de Koning
bleek in de laatste vergadering omgeturnd te zijn; in de voorlaatste was zijn standpunt
nog dat wij het experiment zonder de CHU niet mee zouden moeten maken; had hij
voet bij stuk gehouden dan was de eindstand 7-7 geweest. Onvoldoende voor
Aantjes om groen licht aan Boersma en de Gaay Fortman te geven.
De beslissende vergadering vond op vrijdag 4 mei in de Bestuurskamer van het
Congresgebouw te Utrecht plaats. Wij begonnen om kwart voor één en om vier uur
werd het eindoordeel afgegeven: 8-6. De niet-gedogers waren Hannie van Leeuwen,
Gerrit van Dam (met Aantjes in het fractiebestuur), Willem de Kwaadsteniet, Ad
Schouten, Roolvink en Schakel. Wij hadden - in ieder geval getalsmatig - het
onderspit gedolven. En de avond van 4 mei is uit en van zichzelf toch al de moeilijkste
van het hele jaar.
Maar na de regen komt zonneschijn. Reeds de volgende dag, 5 mei, trouwde ik
als ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Noordeloos dochter Liesbeth van onze
goede vrienden Jannigje en Henk Schlömann; er volgde een kostelijke boottocht
over de Giessen, uit champagneflessen floepende kurken - vader is scheepsbouwer
- en een bruisend avondfeest, dat voor mij als een reinigende ragebol door het
spinneweb van de doorstane formatie werkte.
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Aantjes heeft het pijnlijk-striemend geweten! Hij trok het land in om de beslissing
van de meerderheid van de fractie aan de man te brengen. Hij stuitte op felle kritiek,
groot onbehagen. Ik verdenk hem ervan dat hij in zo'n situatie pas echt leeft. Ik heb
hem bewonderd om de moed waarmee hij het gevecht met de anti-revolutionaire
beer kamerkieskringen-gewijs aanging.
Wat stond de fractie te doen? Twee woordvoerders bij het eerste treffen met het
nieuwe kabinet? Het zou tot een tweedeling van de partij geleid hebben. Dat gunden
wij Burger niet! Aantjes nam het op zich beide standpunten te vertolken. Hij heeft
dat gewetensvol gedaan.
De boeren in de Alblasserwaard hebben een bepaald gezegde over de relatie
tussen het gras en het weer: het gras komt in het voorjaar met storm en regen, het
gaat in het najaar met storm en regen. Zo het kabinet-Den Uyl. Een zogenaamd
vechtkabinet - over elkaar heen rollend de poort van het Catshuis uit.
Aanleiding was de te voeren grondpolitiek, maar de oorzaken lagen dieper. Uit
elkaar gevallen even voor de eindstreep.
Naar beproefd naoorlogs recept moest daar een andere coalitie op volgen. Die
kwam er ook, maar ditmaal had dat meer om de hakken dan ooit tevoren.
De drie confessionele partijen kwamen met één gecombineerde lijst uit. Lijsttrekker
was Van Agt. De stembusuitslag was alleszins bevredigend: 49 zetels.
Voor de PVDA in één woord subliem: onze Joop boekte 10 zetels winst, wat links
van de PVDA zat verloor er 10.
De PVDA won de verkiezingen en verloor de formatie. Ik heb het negen maanden
lang van nabij meegemaakt, want de fractie koos mij als tweede antirevolutionair
naast Aantjes in het fractiebestuur.
In die lange slopende maanden ontstond bij mij een groot respect voor Dries van
Agt en ontwikkelde zich tussen ons beiden een uitnemende intermenselijke relatie.
Een deelgenoot aan het rijke roomse leven en een zoon van de reformatie vonden
elkaar. Het klikte vanaf de eerste ontmoeting. Die was op Pinkstermaandag in een
zwaar bewaakt departement van Justitie. In de lange Pinksterweekeinden kamperen
Anna en ik met al onze kinderen en kleinkinderen (de huidige stand is achttien)
ergens in Brabant. Ik moest er de club dus voor in de steek laten.
In dat gesprek heb ik Van Agt geadviseerd voorzitter van de gefe-
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dereerde CDA-fractie te blijven. Dat advies heeft hij in de wind geslagen. Voor mijn
verdere adviezen had hij een meer gevoelige antenne.
Het fractiebestuur, tevens formatieteam, bestaande uit Van Agt/
Lubbers/Andriessen/Kleisterlee, Aantjes/Schakel, Kruisinga/ Van der Mei vergaderde
ruim honderd maal, de voltallige fractie 51 maal. Er waren dagen dat wij voor de
middag begonnen en tot diep in de nacht doorgingen. Knap was hoe Van Agt dan
in het laatste half uur aan de hand van zijn aantekeningen een samenvatting gaf
waarin aan alle 48 recht werd gedaan. Nooit ging zijn warme hart met zijn koele
hoofd op stap.
De fractie stond unaniem op het standpunt, dat op grond van de verkiezingsuitslag
er een tweede kabinet-Den Uyl uit de bus behoorde te komen, waarin in ieder geval
door PVDA en CDA werd deelgenomen. De uitvoerigheid en gedetailleerdheid van
de programmatische besprekingen waren ongekend. De liefhebbers konden hun
hart ophalen. In dat opzicht ben ik nooit zo'n fanaat geweest. Het Binnenhof had
mij allang geleerd: het komt toch anders. Ik behoorde ook niet tot de fractieleden
die voorbehoud maakten op onderdelen van het program.
De zaak struikelde in de personele sfeer, de mannetjes en de vrouwtjes. De PVDA
ging uitmaken wie wij wel en wij niet mochten leveren. Een van de zwaarste
vergrijpen in een land waar alleen maar geregeerd kan worden door samenwerkende
minderheden. En samenwerking is de wortel van alle cultuur. Toen ter congresse
van de PVDA de Piet Reckmannen zich afsluitend over al die maanden formatiewerk
ontfermden, klapte de boel uit elkaar. De daaropvolgende zaterdagmorgen
parkeerden Hans Wiegel en ik tezelfder tijd op het parkeerterrein naast het
kamergebouw aan de Hofwegzijde. De deur aan die kant zit op zaterdag dicht, dus
liepen wij om naar de hoofdingang Binnenhof. Of ik Dries wilde vragen Hans te
bellen. Die dag werd in principe het kabinet-Van Agt/Wiegel geboren. Het zou een
uiterst smalle meerderheid van twee zetels hebben, dat is waar, maar een ander
parlementair meerderheidskabinet zat er niet in.
Gedurende de fase van de onderhandelingen met de PVDA was de fractie - afgezien
van verschillen over programmatische onderdelen - politiek eensgezind. De interne
ellende begon, toen de liberalen echt serieus op het formatietoneel verschenen. Na
het congres van de PVDA zat er, zoals reeds opgemerkt, niets anders op dan met
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de liberalen te praten. De fractie zond Van Agt daartoe op pad. De onderhandelingen
verliepen vlot en soepel. Wiegel had zich heilig voorgenomen de harde
oppositiebanken te verlaten; in het regeerkasteel valt meer te verdienen. Het
onderhandelingsresultaat werd door collega's uit het loyalistische kamp - de mouwen
tot verkennershoogte opgerold - scherp onder vuur genomen. Van Agt moest met
±80 (grotere en kleinere) wijzigingsvoorstellen naar Wiegel terug. Maar Wiegel liet
zich niet meer van de wenkende regeringsbanken af-amenderen. Van Agt kwam in
de tweede ronde met een fraai resultaat onder de onderhandelingsarm in zijn fractie
terug.
Die dag - 28 november 1977 - heeft zich de meest merkwaardige
fractievergadering voltrokken die ik in mijn parlementaire loopbaan bijwoonde. Een
voor een kwamen de loyalisten op de proppen. Niemand buiten hen wist precies
hoeveel het er uiteindelijk zouden worden. Ieder had zijn eigen verhaal, maar het
eind van al die liederen was, dat zij dit niet wensten mee te maken. Als een van de
laatsten kreeg ik het woord. Ik wist niet dat Willem Aantjes helemaal aan het einde
van de seance nog een konijn uit de hoed zou toveren. Ik ging ervan uit dat de
loyalisten - vrijwel allemaal van AR-huize - de boel zouden torpederen. Dat soort
situaties maakt mij welbespraakt, doch gelukkig niet doldriest. Ik slingerde mijn
boetepredikatie bewogen, gearticuleerd, niemand persoonlijk kwetsend, niets
zakelijks ontziend, met de cadans van de oplierende kanseltoespraak de volle
fractiezaal in. De collega's luisterden ademloos. Het maakte indruk. Jaren nadien
heb ik er nog van horen getuigen.
Helemaal aan het einde van de avond kwam Aantjes met zijn formulering: ‘Wij
zullen de totstandkoming van dit kabinet noch bevorderen noch verhinderen.’ Stom
van mij, dat ik die ontknoping niet voorzien had. In de dagen van de formatie-Den
Uyl (1972-1973) had ik deze uitspraak in bepaalde stadia verscheidene malen uit
zijn mond vernomen. Aantjes was sterk in dat soort juridische bouwsels.
Van Agt kon met zijn club 19 december 1977 - de sterfdag van mijn broer in
Neuengamme - door Majesteit ingezworen worden. In de avond van die dag belde
hij aan Anna de volgende boodschap door: ‘Ik ga niet te ruste voor en aleer ik jouw
Maarten dank gebracht heb voor zijn onbaatzuchtige hulp en bijstand.’
De marge was smal, maar Van Agt bracht zijn equipe aan de finish.
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Slechts eenmaal scheerde hij langs de afgrond: in de affaire van de olieboycot tegen
Zuid-Afrika op 26 juni 1980, de vooravond van het zomerreces. Op zo'n laatste dag
is het altijd grote zomeropruiming binnen en een barbecue met wijn buiten. Ik zat
een mondeling overleg met Tuynman voor over de veren naar de Waddeneilanden.
In de grote zaal ging het over topsalarissen en de benoeming van Scholten tot
vice-voorzitter van de Raad van State. Ik had een interview met journalist De Lugt
voor Tubantia en één met Sorgdrager voor Den Haag vandaag.
Geruchten schoten als sissende slangen door de wandelgangen. Den Uyl ontzag
zich niet om onder onze loyalisten te colporteren. Die zaten onder hoogspanning,
sommigen wilden wel de olieboycot, niet een kabinetscrisis; anderen waren grimmig
vastberaden. Pas na middernacht begonnen Van der Klaauw en Van Agt aan de
olieboycot. Het werd zo'n hete nacht met om de haverklap schorsingen. Na een van
die schorsingen - de nacht was zwoel - nam ik een flesje bier mee naar de fractiezaal.
Daar zat ook iets demonstratiefs in. Politici hebben in dat soort situaties de neiging
elkaar op te draaien. Die tocht dwars door de zaal met dat biertje nonchalant in de
hand wilde suggereren dat het nu ook weer niet zó ernstig was.
Joop van Rijswijk, mijn beste vriend onder onze medewerkers, had een fijne neus
voor politieke ontwikkelingen en verwikkelingen. Als ik minister zou zijn geworden
- dus neen - en ik zou een politiek adviseur aangetrokken hebben - andermaal dus
neen - dan zou ik hem mee naar mijn departement genomen hebben. Af en toe
kreeg ik een limerick van hem (Vonhoff was daar ook sterk in); mijn biertje ziende,
dichtte hij:
Het kabinet staat op een kier,
de slak die afremt in de bocht
en staat het (of de boycot) op de tocht
dan drinken we maar bier.

Het gerstenat smaakte uitstekend, en dat inspireerde mij tot een tegenprestatie:
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Het kabinet glooit nog een tikkie naar de boycot,
een krappe meerderheid vindt, dat het zo dan maar mot.
Op de rand van het reces
Ging het net niet op de fles.
Mawischa

Toen was het op slag van drie uur in de nacht. Ik dichtte niet alleen. Ik wist ook te
voorkomen dat Scholten ten tweede male een motie indiende. Lubbers wilde dat in
zijn vergaande tolerantie tegenover loyalisten laten passeren, maar dat kon gewoon
niet: voor het idee van Scholten was weliswaar een meerderheid in de Kamer, maar
in de fractie sprak hij voor een duidelijke minderheid. De socialist Ter Beek diende
toen die motie maar in; terecht, het naar huis sturen van eigen mensen kun je maar
beter aan de ‘overburen’ overlaten.
Bepaald profetisch werd Van Rijswijk om kwart voor vier:
Het leken er tien
maar die hè'k nie gezien
Het schenen er zeven
het kabinet zat te beven
het worden er zes
de zaak gaat net niet op de fles.

Hij onderschatte de boel; toen er vanaf 4.20 uur over de motie-Ter Beek gestemd
werd, bleken het er dertien te zijn (aangenomen met 79 tegen 66 stemmen). Het
kabinet sprak geen onaanvaardbaar uit. De zaak had met een sisser af kunnen
lopen, maar er zaten nog politici in de zaal. Den Uyl kwam met een motie van
wantrouwen. In de daarop volgende schorsing brachten noch Van Rijswijk noch ik
meer de moed tot een limerick op. Maar in de laatste stemming, die om vijf uur van
start ging, bleken de zes uit zijn limerick van de voorlaatste schorsing er op de kop
af in te zitten. De originelen zijn bij de schrijver van deze regelen te bezichtigen.
Tijdens de laatste schorsing heeft Lubbers de neuzen in de fractie niet geteld. Het
zou mij niet overkomen zijn, maar hij zal er reden toe gehad hebben. Niemand wist
of de regering er over een kwartier nog wel of (in principe) niet meer zou zijn. Alles
hing af van het stemgedrag van de dertien voorstemmers uit onze fractie. In de
harde kern van dit ongeluksgetal signaleerde ik een heethoofderig sfeertje. Met
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gekromde tenen heb ik hun stemmen zitten turven. Halverwege constateerde
bankgenoot Scholten dat het kabinet de slag verloor. Dat zou dan een nacht van
Scholten geworden zijn. Ik kon het hem niet bestrijden. Een aantal loyalisten hield
voet bij stuk, anderen stemden echter tegen de motie van wantrouwen. Telkens als
er één ‘omging’, steeg uit de propvolle tribunes gesis en gekreun op. Daar ging het
kennelijk ook al lang niet meer om de olieboycot.
Van de dertien loyalisten switchten er zeven om. De motie van wantrouwen werd
verworpen met 74 tegen 72 stemmen. Het motto van de succes-agenda voor die
dag luidde: ‘Elke verandering is een last, zelfs als ze een verbetering is’ (Samuel
Johnson).
Tegen half zes schoot ik de rijksweg langs Delft en Rotterdam op. De baan werd
al fiks benut door auto's met caravans of vouwwagens, de nieuwe dag in, het
vakantiedoel tegemoet.
Vlak voor thuis vloog een vroege duif zich op mijn voorruit te pletter.
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Op werkbezoek
Het werkbezoek is een belangrijk onderdeel van het buiten-Binnenhof-gebeuren.
Het biedt het kamerlid de aan weinig landgenoten geschonken gelegenheid om zich
in elf provincies over een groot aantal zaken grondig - als regel in gecondenseerde
vorm - te doen voorlichten. De loper ligt uit, de informatie komt van topmensen.
Voorts eigen oren en ogen niet thuis bij moeder de vrouw achterlaten. Ook
werkbezoeker-zijn is een vak dat enige ervaring en gave des onderscheids vordert.
Ik heb in mijn (bijna) zeventien kamerjaren aan 148 werkbezoeken deelgenomen
en hield daaraan een kostelijke hoeveelheid kennis van land en volk over.
Werkbezoeken worden afgelegd onder de paraplu van de fractie (geheel of
gedeeltelijk) en van de vaste kamercommissies waarvan je lid bent: in mijn geval
Binnenlandse Zaken, alsmede Verkeer en Waterstaat (vooral de laatste brengt je
te land, ter zee of in de lucht op menige plaats).
Mijn eerste werkbezoek was aan de provincie Groningen. Onder een stralende
zon trok de voltallige AR-kamerfractie op 1 en 2 september 1964 door Stad en
Ommeland. Foch zat als commissaris in het provinciehuis, Tuin droeg met zwier de
ambtsketen van de Stad, de oogst op het Hoogeland was in volle gang, Drost heette
ons als burgemeester van Uithuizermeden op de dijk langs het Wad welkom in ‘Het
beloofde land’ (dat betrof de op de tekentafel liggende plannen voor de Eemshaven,
die in de kwelders vóór ons wellicht aangelegd zou worden). Dat de stad Groningen
door de tijd heen voor zichzelf een sterke uitstraling bewerkte, moge blijken uit het
feit dat in de uiterste zuidoosthoek van het gewest, daar waar Groningen,
West-Duitsland en Drenthe elkander hoofs begroeten, deze provinciale hoofdstad
zich de status van ‘blote eigenaar’ van het (gerenoveerde) klooster annex
hotel-restaurant Terapel verwierf. Door de goede zorgen van wethouder Ep van
Ruller (‘apostel’ van Colijn, Trouw-man, dit alles in vijf insnijdende jaren) brachten
wij daar de nacht en de avond voor de nacht door. Van de dag na die nacht draag
ik in het beugelmandje van mijn herinnering als kostbaar kleinood mede de lunch
in de Menkemaborg (compleet met Versailles-tuin) en de interventie van de toen-
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maals ongekroonde hoofdwoordvoerder van het Groningse belang, de ‘paardengek’
Siemens.
Geen onderdeel van welke provincie dan ook werd verwaarloosd. Alle Zeeuwse
eilanden benevens Zeeland bezuiden de Westerschelde. Noord- en Midden- en
Zuid-Limburg (de gevolgen van de mijnsluiting!). Oost- (Helmond), Midden- (malaise
textiel) en West- (Brabant Shell-Chemie Klundert). Het ‘olde lantscap’ dat zich in
deze eeuw met hoop op betere tijden als de klimopplant vasthecht aan Assen,
Emmen, Hoogeveen. Geen provincie is meer gevarieerd dan Gelderland en dus
aparte bezoeken aan Veluwe, Achterhoek, Betuwe, Rijk van Nijmegen, Land van
Maas en Waal, Bommelerwaard. Een werkbezoek aan Overijssel begint op het
provinciehuis in Zwolle (niet de mooiste onder moeders dochters), leidt al snel naar
Twenthe en eindigt in de IJsselvallei. De provincie Utrecht heeft haar bestuurlijk
centrum letterlijk onder de schaduw van de Utrechtse Dom, op heldere dagen
zichtbaar vanaf 30-40 kilometer, hetgeen een overtrokken beeld suggereert van het
feitelijk bestand van bestuurlijke zaken. Friesland is een lied apart. Waar ter wereld
je ook Friezen ontmoet, Frîslan is boppe. Als ik na de Alblasserwaard een tweede
‘heitelân’ zou mogen kiezen, zou ik niet één seconde weifelen. Als fractie waren wij
vrijwel overal: in Het Bilt, in Ljouwerd, de Greidhoek, de Wolden, aan het Wad; in
Schnitz, Dokkum-Drachten-Heerenveen-Harlingen-Lemmer; met het Statenjacht
naar Eernewoude en het Pikmeer bij Grouw; niet te vergeten de streek van de kliffen
in Gaasterland. ‘Zeg het met bloemen’ zou er boven het bezoek aan de provincie
Noord-Holland van een lentedag in 1969 kunnen staan. Pal voor het oude
provinciehuis in Haarlem speldden elegante bloemenmeisjes (nu hopelijk eerzame
huismoeders) het AR-volk narcissen op. Na twee dagen Zeeland - bezoek aan
provinciaal bestuur in de abdij in Middelburg, rit over de in aanbouw zijnde
Oosterscheldebrug onder de rook van Zierikzee, overnachting aan de boulevard
van Vlissingen - treinden kersverse collega Kees Boertien en ik op 10 september
1965 het Zeeuwse land weer uit. Bij weddenschappen over één van de twee als
toekomstig Commissaris der Koningin in dit gewest zou Cornelis toen nog niet de
grootste inzet verkregen hebben.
Het bedrijfsleven en de politiek hebben veel raakvlakken. Met de fractie zag ik de
Hoogovens in vol bedrijf (20-1-1965), bezochten wij de textiel in nood in Twenthe
(7-3-1966), spoedden wij ons
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naar de hoofddirectie van de Staatsmijnen (22 en 23-9-1967), hadden wij op de
twaalfde verdieping van het Philipsgebouw een indringend gesprek met de
hoofddirectie (24-1-1968). Shell-Chemie aan de Moerdijk had op 12 maart 1971
meer weg van een zandwoestijn dan van het latere moderne industriële complex.
Toen ik op 9 juni 1966 tijdens een bezoek aan de bandenfabriek van Vredestein in
Enschede telefonisch vernam dat zoon Dingeman voor zijn toelatingsexamen HBS
was gezakt, kon ik niet hopen dat hij eens een universitair gevormd psycholoog zou
zijn.
Verkeer en Waterstaat is niet een departement dat politieke hartstochten opzwiept.
Toch heeft het allerwegen een vinger in de pap en de parlementaire controleur van
dit stuk overheidsbeleid maakt vele en soms verre reizen.
De Nederlandse Spoorwegen: prompt elk jaar is er contact met de hoofddirectie,
zijn er bezoeken aan bedrijfsonderdelen. Met de Kameel, het directierijtuig dat
separaat over het spoorwegnet kan worden ingezet, maakten wij menige rit
(bijvoorbeeld op 29 september 1978 over de nog niet in bedrijf zijnde Schiphollijn
naar een nog niet geheel voltooid station-Schiphol).
De PTT: wie enig technisch vernuft heeft - het mankeert mij helaas ten enenmale
- kon het hart ophalen aan de nieuwste communicatiesnufjes in het
Neherlaboratorium in Leidschendam of op PTT-masten in den lande. Philips vloog
ons met een eigen toestel naar Brussel om kennis te maken met een heuse CAI
(Centrale Antenne Installatie). Aanpalend waren bezoeken aan het ruimtestation
Estec in Noordwijk (onderzoekingen tot 200 km de ruimte in, waaronder het
noorderlicht).
En niet te vergeten ons aller KLM: het jaarlijkse gesprek met president-directeur
Van der Wal, later Orlandini, en hun mededirectieleden. De inaugurele vlucht van
de nieuwe DC10 (Ludwig von Beethoven) op 5 maart 1973 naar Nice (verse mimosa
voor Anna). Dagvluchten naar Genève voor gesprekken met Knut Hammarskjøld,
directeur-generaal van de internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen
IATA. (Met Hammarskjøld konden wij in het Nederlands converseren, hij groeide op
in Den Haag, waar zijn vader rechter was aan het Internationale Gerechtshof.) Bij
de introductievlucht van de City Hopper op 10 maart 1978 zat ik naast Van Thijn,
die - net bekomen van vele maanden (mislukte) formatieonderhandelingen - mij
toevertrouwde zich in de commissie-V en W weer helemaal thuis te voelen.
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Wie luchtvaart zegt, denkt aan Schiphol. Wij waren er regelmatig de gast van de
directie; zagen op 9 april 1975 bij de opening van het nieuwe stationsgebouw,
gezeten naast de bisschop van Haarlem, de luchtmachtkapel door het papieren
gordijn waarop de historie van Schiphol marcheren; tijdens een werkbezoek
(22-2-1980) reed de commissie in een busje over de startbaan achter een
binnenkomende Boeing 747 aan, om klein van te worden.
Na de totstandkoming van het Rijkswegenfonds in 1965 behoorde het openen
van nieuwe rijkswegen tot de regelmatig weerkerende gebeurtenissen. Toen Drees
op 14 december 1971 Breda-Tilburg opende, werd de stoet onder Bavel midden op
de rijweg tot stilstand gebracht door prins Carnaval vergezeld van een Brabantse
koe. Of er ‘ene Drees aan boord was’. De inhoud van de fles was bepaald geen
lievelingsdrankje van de minister. Prins Claus opende op 21 november 1972 een
gedeelte van de E8. In de stromende regen wandelden wij over de nieuwe IJsselbrug
bij Deventer; op de parkeerplaats Vrundelaar was ik een van de negentien in gele
jassen gehulde boomplanters. (De spade houdt zich nog altijd in onze vestibule op.
De boom floreert.) Geen regen, maar mist was de metgezel van Claus bij de
openstelling op 14 december 1976 van de weg op het dijkvak Enkhuizen-Lelystad.
Wij vertrokken vanaf het nieuwe land; even voor Enkhuizen brak de zon door en
doemde het ragfijne silhouet van deze Zuiderzeestad vanuit een tot dat moment
voor de weggebruiker onbekende gezichtshoek op. Als de Belgen eraan te pas
kwamen werd het groot feest, zoals bij de opening van de brug over Julianakanaal
en Maas op 17 april 1973 en de ingebruikname van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen
op 19 december 1968. Fanfare en vendelzwaaiers, springende parachutisten (slechts
een van de drie landde op de gloednieuwe brug), troubadours en edelvrouwen,
lossen van drie kanonschoten, een historisch-decoratieve stoet. Een mooie
herinnering bewaar ik aan 11 oktober 1978, een zonnige herfstdag, toen koningin
Juliana de nieuwe Moerdijkbrug in gebruik stelde, waarna zich tijdens de aansluitende
vaartocht over de Dordtse Kil aan het ‘koninklijke’ ronde tafeltje onder het genot van
een kostelijk glas wijn een genoeglijk gesprek ontwikkelde.
Het onderdeel Waterstaat (de natte) boeide mij persoonlijk het meest. Geen
werkbezoek in die sector sloeg ik over. Voorop de Deltawerken in diverse stadia
van uitvoering. (Mijn laatste op 12 en 13 maart 1981.) Het IJsselmeer, de nieuwe
polders, Maasvlakte
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en Europoort en haven van Rotterdam; de haven van Amsterdam en de voorhaven
bij IJmuiden; landaanwinning bij Ferwerderadeel, op strobalen in grondwagons op
smalspoor de zoete en zoute kwelders in. Tweemaal een vliegtocht boven
Waddenzee en Waddeneilanden (eenmaal het Wad in wintertooi). Op 1 mei 1971
aan boord van de Pieter Caland het laatste caisson in de dam in het
Brouwershavense Gat zien invaren. Een hoogtepunt vormde een tweedaagse
vliegtocht (22 en 23 augustus 1978) boven de grote rivieren: bruggen, sluizen,
stuwen, bochtafsnijdingen, grintgaten, Ooijpolder bij Nijmegen en plateau van
Margraten, meet- en regelstations, dijkverzwaringen, ontgrondingen in uiterwaarden.
Gedurende het kerstreces 1969-1970 ben ik met de Bijzondere Commissie Militaire
Oefenterreinen op zoek geweest naar drie terreinen (één in het noorden, één in het
midden, één in het zuiden van ons land) van een dusdanige grootte dat er een
bataljonsoefening gehouden kon worden. Van 11 december tot 23 januari trokken
wij, met een onderbreking voor de feestdagen, van noord naar zuid door ons landje.
De toenmalige afwijzing van een oefenterrein in de eigen buurt hield gelijke tred
met de huidige afkeer van lanceerbases voor middellange-afstandsraketten.
Struisvogels worden zeldaam: hun afweermethode deugt niet! Overal verkondigde
men ons dat het ideale terrein ‘elders’ lag. Niet in de droog te maken Lauwerszee.
Niet nabij Havelte. Het plan-Vlagtwedde van collega Kikkert werd in de kern-Ter
Wisch afgedaan met de spreuk: ‘Geef Kikkert de bons, Westerwolde is van ons’.
Het Kuinderbos moest gespaard worden. De in de Meerpaal te Dronten te hoop
gelopen nieuwe-landers bezwoeren ons dat de grond daar te kostelijk was. De
actiecomités van kampeerders op campings rondom de Harskamp (sublieme rijsttafel
in de officiersmess) trachtten ons te overtuigen dat aan uitleg van de Harskamp
zonder burgeroorlog niet gedacht behoefde te worden. De erwtensoep uit de
keukenwagen ergens op het oefenkamp van Oirschot smaakte uitstekend, maar
dat was wel alles wat Brabant en Limburg aan resultaat opleverden. De middag en
avond daarvoor (donderdag 23 januari 1970) was er in het Globetheater van de
stadsschouwburg in Eindhoven een hoorzitting van onze commissie over die
eventuele uitbreiding van Oirschot. Wij werden urenlang beziggehouden door
anti-autoritaire groepjes die zich voor het woord gemeld hadden. Eén diende zich
alleen maar aan als: ‘Willem, als zodanig algemeen bekend.’ Het begon mij stierlijk
te vervelen en
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besloot op mijn beurt iets terug te doen. De Telegraaf werkt in die kringen als de
bekende rode lap op het rund van mannelijke kunne. Ik vouwde die krant breed
open en begon te ‘lezen’. ‘Wie is die vent’ klonk het uit meer dan één mond. Mijn
reactie was: ‘Piet, als zodanig algemeen bekend.’ Alle niet-progressieve collega's
lagen krom van het lachen. Nog jaren later kon Kikkert bij een ontmoeting in de
wandelgangen mij olijk ‘Dag, Piet’ toevoegen. In de loop van de avond werd er met
rookbommen gegooid: de hoorzitting kreeg een abrupt einde.
Een volstrekt unieke ervaring was het ‘werkbezoek’ aan het casino van Ostende
in de avond van 9 augustus 1972. Binnen de ARP bestaat van oudsher een duidelijke
afwijzing van gokken, een afkeer die ik én als politicus én als privé-persoon van
harte deel. Toen twee collega's de VVD'er Geurtsen en de KVP'er Van Schaik - via
een initiatief-ontwerp van wet het casino in Nederland wilden wettigen, wees de
fractie mij als haar woordvoerder aan. Een opdracht waarvan ik mij met verve heb
gekweten. Met enkele collega's (o.a. Voogd en Van Thijn van de PVDA, Kappeijne
van de Coppello, VVD, Du Chaitinier, KVP en Te Pas van de Nederlandse
Middenstands Partij) werden wij in Ostende voorgelicht door de Belgische ‘uitbater’,
de president-directeur-generaal Roger de Ramee. Hij stak bepaald geen wervend
verhaal af, maar mijn reisgenoten weten dat aan vrees voor concurrentie. Na de
theorie de praktijk in de speelzaal. Het sterkte mij in mijn anti-gevoelens.
Het was parlementaire komkommertijd, mede daardoor waren wij vergezeld van
een groep journalisten. In dat Nederlandse gezelschap was ik de enige tegenstander:
een opgelegde kans om doelwit van overigens gemoedelijke spot te worden. Tijdens
de plenaire behandeling van hun initiatief-ontwerp pakte ik van het duo met name
de katholiek Van Schaik aan.
Tot mijn meest fervente supporters behoorden enkele doorgewinterde socialisten
(onder anderen de latere staatssecretarissen Klein en Schaefer), die hun afkeer
van een arbeidsloos inkomen niet onder de kamerbankjes wensten te steken.

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

84

De frontieren over
Vanuit de Kamer trekt men veelvuldig de wijde wereld in. Ik heb die stroom zien
aanwassen. Heb er persoonlijk ook aan deelgenomen. Mijn reizen kwamen meestal
niet dank zij de fractie op mij af, een paar maal zelfs ondanks die fractie.
Vaak heeft de fractie(leiding) een distribuerende taak. Het aantal liefhebbers ligt
steevast boven het getal der beschikbare plaatsen. Mijn burgemeesterschap bond
mij aan Holland. Ik stond zodoende zelden in de rij der reflectanten, heb bijvoorbeeld
in zeventien jaar kamerlidmaatschap nooit één stap in Suriname, op Curaçao, Aruba,
Bonaire of een van de kleinere parels in het Caribisch gebied gezet.
Sommige delen van de wereld bezoekt een zichzelf respecterend kamerlid niet.
Je mocht rustig naar Rusland, China, Cuba, het Chili van Allende gaan, maar
Zuid-Afrika, Angola en Mozambique in de Portugese tijd, Taiwan, daar
compromitteerde men zich mede. En in die landen nu heb ik gedurende het reces
wel degelijk rondgekeken. Permissie vroeg ik daar niet voor, zou die in menig geval
ook niet gekregen hebben.
De in ons land verstrekte informatie over Zuid-Afrika loopt niet over van objectiviteit
en begrip voor de daar aanwezige feitelijke situatie. Toen dan ook op 31 augustus
1963 de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap werd opgericht, welke
stichting in dat opzicht enig tegenwicht trachtte uit te oefenen, trad ik direct toe. Ik
bevond mij in het gezelschap van onder anderen dr. Gravemeijer, de moedige
secretaris-generaal van de Hervormde Synode in oorlogstijd. Toen de eerste
voorzitter, ds. Gijmink uit Rotterdam, om gezondheidsredenen aftrad, volgde ik hem
op. Interne meningsverschillen - velen in die kring vonden mij bij de verdediging van
de Zuidafrikaanse zaak te slap - leidden op 15 november 1975 tot mijn aftreden.
Mijn gevoelens ten aanzien van Zuid-Afrika hebben zich door dat incident niet
gewijzigd. Wel ben ik in de loop der jaren sterk gaan twijfelen aan de haalbaarheid
van het thuislandenbeleid. Overigens ben ik er mij altijd van bewust geweest dat
het thuislandenbeleid geen oplossing biedt voor de stedelijke Bantoe, kleurling en
Indiër.
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Wie in Nederland inzake Zuid-Afrika niet in de protestmars meeloopt, maakt een
vlotte kans tot de voorstanders van apartheid (lees soms ‘racist’) gerekend te worden.
Ik wijs aparte behandeling van medeschepselen op grond van godsdienst, taal en
ras principieel af. De Bijbel verkondigt mij te dien aanzien een duidelijke boodschap.
Ik ben ervan overtuigd dat ook in Zuid-Afrika de meerderheid van de bevolking op
den duur niet van haar rechten als staatsburger afgehouden kan worden. Ik verwerp
de huwelijkswetgeving aldaar, kleine apartheid, ongelijke beloning voor gelijke
prestatie. Maar ik ben ervan overtuigd dat ons westers-democratische geneesmiddel
- one man one vote - op de zuidpunt van dit continent tot een bloedbad en tot
economische chaos zal leiden. Men hoeft slechts na te gaan wat zich in vele
onafhankelijk geworden Afrikaanse staten te dien aanzien voltrok en voltrekt. Het
ritselt er van galgen.
Hoe het dan wel moet? Ik weet het waarlijk niet! Het maakt mij wel gematigd in
mijn kritiek op hen, die in dit land (welhaast een continent op zich) op zoek zijn naar
oplossingen.
Bepaalde dingen werken in bepaalde staten als springstof: de religie (Ierland),
de taal (België), het ras (de bloedige stammenstrijd in Nigeria (Biafra), Soedan,
Tsjaad, Roeanda, Boeroendi, Somalië, Ethiopië, Angola, Centraal Afrikaanse
Republiek, Oeganda). Al die springstof ligt binnen het staatsverband van Zuid-Afrika
in ruime hoeveelheden opgeslagen. Westerse patentoplossingen zouden de lont in
dit kruitvat betekenen.
‘Je moet er geweest zijn,’ zegt men. Wat daarvan ook zij: ik ben er geweest.
Afgezien van een kort zakelijk bezoek in 1981, bezocht ik het land in 1967, 1970,
1974 en 1976, telkens drie tot vier weken. Ik was er alleen (1967), tweemaal met
mijn vrouw (1970 en 1976), met collega G.C. van Dam en fractiemedewerker Joop
van Rijswijk (1974). De hoedanigheid waarin was: kamerlid (invitatie Inligting),
voorzitter NZAW (uitnodiging zusterorganisatie NZAV), toerist (rekening man). Tijdens
deze vier bezoeken ben ik in alle provincies (de Kaap, Oranje-Vrijstaat, Transvaal,
Natal) alsmede in Zuidwest-Afrika geweest. Ik bezocht de voorziene thuislanden
Transkei, Bophutatswana, Ciskei, Venda, Swazi, Ndebele, Gwagwa, Lebowa,
Kwazulu en Gazankula, had gesprekken met diverse thuislandleiders (Buthelezi,
Matanzima, Lucas Mangope, Phatudi, prof. Ntsanwisi), kleurlingleiders aan de Kaap,
voormannen der Indiërs in Durban, de koning der Zoeloes in Nongoma, de regen-
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koningin in haar kraal in Modjadji nabij Tzaneen, de hoofdman Nilihv Veyulu, lid
Wetgevende Raad Zuidwest-Afrika, in zijn kraal Ohaingo (het bezoek was per tamtam
aangekondigd, de reis erheen kon alleen per landrover). Van regeringszijde sprak
ik met Voster (MP), Mulder (Binnenlandse Zaken), Botha (Bantoezaken), Treurnich
(leider Nationale Partij Transvaal), Mulder (Buitenlandse Zaken), Schlebusch
(voorzitter Volksraad), Van der Berg (hoofd Veiligheidsdienst), Fourie
(secretaris-generaal Buitenlandse Zaken). Ik was in Soweto (de Bantoestad bij
Johannesburg), kleurlingennederzettingen aan de Kaap, Indiërbuurten in Durban.
Alle universiteiten voor niet-blanken (Fort Hare, The North, Zululand, VWC bij
Kaapstad, Indiëruniversiteit Durban) ken ik uit eigen aanschouwing, evenals de
school voor kapiteinszonen. Ten slotte ook de Walvisbaai met haven, de enorme
erts- en kolenterminal in Saldanhabaai, de marinehaven Simonstad, het
havencomplex van Kaapstad, Richardbaai, de Verwoerddam met stuwmeer in de
Oranjerivier, het hoog-industriële complex Sasolburg, de rustige universiteitssteden
Stellenbosch en Potchefstroom, alle provinciale hoofdsteden, de havensteden Oost
Londen en Port Elizabeth, de wijnstreek rondom Paarl en Franschhoek.
Mijn bezoek in 1980 viel midden in een verkiezingscampagne. Dat was van dik
hout zaagt men planken. Dan zijn Nederlandse kamerkandidaten maar tamme
moederskinderen.
Bij een Bantoe-kerkdienst in Soweto zat ik samen met de handenklappende
gemeente drie uur ‘onder het gehoor.’
Zuid-Afrika is toeristisch een uiterst gevarieerd land. Ook in dat opzicht werd er
tijdens de werkbezoeken wat ‘meegenomen’. De Krugerwildtuin (een belevenis),
wildpark Etoshapan in Zuidwest-Afrika, met als rustkamp het oude Duitse fort
Namutoni (nog indrukwekkender), de tuinroute langs de Indische Oceaan, Kaap de
Goede Hoop op het ontmoetingspunt van twee oceanen, de Drakensbergen (inclusief
het zelfstandige Lesotho), het Kerkplein in Pretoria met het standbeeld van oom
Paul, de stranden van Durban, de weidsheid van de Karoo, de luxerit per ‘Blauwe
trein’ van Kaapstad naar Johannesburg, het groene, vruchtbare Ovamboland op de
grens van Zuidwest-Afrika en Angola, de statige Hererovrouwen in hun victoriaanse
dracht in de Kaiserstrasse van Windhoek, het strand van Swakopmund (helemaal
Duits) en de verlatenheid van de Namibwoestijn. En overal de monumenten van
Zoeloe- en Boerenoorlog.
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In 1967 vloog ik er voor het eerst heen, duizenden en duizenden kilometers over
het ‘zwarte’ continent. In Pretoria bracht men mij voor de nacht naar hotel Boulevard.
Na scheren, bad en diner wandelde ik voor het slapen gaan even naar het Kerkplein
voor een persoonlijk eerbetoon - mede namens mijn vader zaliger - aan oom Paul
met zijn boerensnuit onder zijn hoge hoed, waar de duiven op en af vliegen. Op de
sokkel las ik: ‘Ook op staatkundig gebied belijd ik de eeuwige beginselen van Gods
Woord.’ Ik was helemaal thuis!
De reis die in Nederland het meeste spektakel veroorzaakte, was die van 13 tot 29
augustus 1973 naar Angola en Mozambique, in die tijd nog Portugese kolonieën.
De directe aanleiding lag in het feit, dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
in het kabinet-Den Uyl, de heer Pronk, in de conceptbegroting voor het dienstjaar
1974 gelden zou uittrekken voor scholen en hospitalen in ‘bevrijde’ delen van Angola
en Mozambique. De begrotingspost ijkte als het ware de door het Angolacomité van
de heer S. Bosgra in omloop gebrachte kaarten, waarop gearceerde delen de door
de bevrijdingsbewegingen op de Portugezen veroverde gebieden aangaven. Dat
bracht Carlos Fernandes, ambassadeur van Portugal in Den Haag, in actie. In een
brief van 4 juni 1973 wendde hij zich tot enkele kamerleden, waaronder ik. Hij
ontkende dat er bevrijde gebieden waren. ‘In this connection, I think it is necessary
that able and honest people go to see in loco what the real situation is. Therefore,
I invite you to go to Angola and Mozambique for a month, to the places you will
choose.’ Ik besloot aan deze op persoonlijke titel gestelde invitatie onder zekere
voorwaarden gehoor te geven en gaf daar ook ruchtbaarheid aan. Mijn
fractievoorzitter Aantjes kon de keuze van de ambassadeur niet bewonderen. Hij
gaf de voorkeur aan mijn collega Boertien. Dat stak hij niet onder stoelen of banken.
Maar ja, de invitatie was niet aan de fractie gericht, doch op persoonlijke titel aan
Maarten Willem Schakel. En die was eigenzinnig genoeg om daar zelf maar eens
te gaan kijken. Bovendien... het avontuur lokte.
Voor ik afreisde, deed ik nog twee dingen. Teneinde manipulatie door de
Portugezen zoveel mogelijk te voorkomen, stelde ik de ambassadeur als voorwaarde,
dat ik mijn reisdoelen zelf zou kiezen en dat ik mijn doel-van-de-dag pas in de
ochtend van die dag zou mededelen. Later heb ik ervaren wat een problemen ik
daardoor
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voor mijn gastheren opriep, maar de ambassadeur gaf mij zijn woord en het werd
loyaal ingelost. De medewerking die ik van mijn eigen regering verkreeg, stak daarbij
schril af. Ik verzocht minister Pronk, die belastinggeld in bepaalde gebieden wilde
gaan besteden, mij als een van zijn controleurs, op vertrouwelijke wijze een indicatie
te geven waar ik deze moest zoeken. Hij weigerde bij brief van 19 juli 1973.
Argument: ‘Zoals u bekend is, heeft de regering bij herhaling uitgesproken, dat zij
de voortzetting van het Portugese koloniale bewind in strijd acht met het Handvest
van de Verenigde Naties.’
Ja, ja. Beatrix bezocht in die tijd Moskou en Vondeling Peking, Schakel kreeg
fijntjes onder de neus gewreven dat Luanda geen fatsoenlijk reisdoel was. Dat
schoot mij in het verkeerde keelgat en per 24 juli 1973 zond ik minister Pronk de
navolgende brief:

M.W. Schakel Hoornaar
Hoornaar, 24 juli 1973.
Kabinet
Aan
Drs. J.P. Pronk,
Minister zonder Portefeuille,
belast met de Ontwikkelingssamenwerking
p/a Ministerie van Buitenlandse Zaken
's-Gravenhage.
Mijnheer de Minister,
Ik wil u niet verhelen, dat uw aan mij gerichte brief dd. 19 juli 1973
(D.G.I-S-157.693) inzake een eventueel bezoek mijnerzijds aan Angola
en Mozambique een - zacht uitgedrukt - merkwaardige indruk op mij heeft
gemaakt. U releveert daarin - wat mij betreft ten overvloede - nog eens
het standpunt van de regering - en ik mag er, dacht ik, aan toevoegen,
van het Nederlandse parlement - met betrekking tot de voortzetting van
het Portugese koloniale bewind in de betrokken Afrikaanse gebieden.
Aan deze ‘onthulling’ verbindt u dan de conclusie, dat het niet op uw weg
kan liggen mij te adviseren met betrekking tot eventueel te bezoeken
landsdelen aldaar. Nu is voor mij in dit stadium niet primair relevant de
door Portugal gevoerde politiek, doch de door u te
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voeren politiek. Aan de regeringsverklaring valt te ontlenen, dat het
kabinet-den Uyl beleidsvoornemens heeft humanitaire hulp te verlenen
in bevrijde delen van Portugese koloniën. Uw verklaringen terzake zijn
eveneens helder en klaar. Het kabinet maakt een beleid, het parlement
- waarvan ik een gekozen lid ben - controleert dat beleid. U wilt van
burgers geheven belastinggelden besteden in genoemde bevrijde
gebieden. Door uw feitelijke weigering deze gebieden op mijn verzoek
grosso modo te lokaliseren bemoeilijkt u een Nederlands parlementariër,
die vóór de begrotingsbehandeling in de uitzonderlijke omstandigheid
verkeert zijn controlerende taak op dit beleidsonderdeel ter plaatse te
kunnen effectueren, de realisering daarvan. Of ik de betrokken gebieden
al of niet binnen kan reizen - uw laatste alinea - is volstrekt niet terzake
dienende. Laat u de bewerkstelling van één en ander, alsmede het trekken
van conclusies uit aldaar opgedane positieve c.q. negatieve ervaringen
maar aan mij over.
Ik wil er geen twijfel bij u over doen ontstaan, dat ik persoonlijk deze
houding van een verantwoordelijk Minister der Kroon tegenover een
vertegenwoordiger van het belastingplichtige Nederlandse volk hoog
opneem. Aangezien het hier niet om een private maar om een publieke
zaak gaat, behoud ik mij het recht voor daaraan publiciteit te geven.
Met gevoelens van hoogachting,
De Arjos mengde zich in de zaak. Op 9 augustus 1973 deed het DB een publieke
oproep aan partijgenoot Schakel om alsnog af te zien van zijn voorgenomen bezoek.
De jongelui kenden partijgenoot Schakel slecht. Die ging. De afscheidszoen van
Anna op Schiphol haalde de frontpagina's.
In het holst van de nacht van 14 op 15 augustus landde ik op de luchthaven van
hoofdstad Luanda. Niemand ter begroeting aanwezig. Ik beschikte niet over Angolees
geld, maar heb in het buitenland altijd een tiendollarbiljet in mijn zakagenda. De
taxichauffeur - heul en hulp in zulke situaties - gokte op hotel Tropico. De volgende
dag was Maria Hemelvaart, dus was er in Luanda geen enkele instantie bereikbaar.
Die dag besteedde ik toen maar aan de bezichtiging van deze toenmaals prachtige
havenstad. Vóór de excursie op eigen houtje had ik Den Haag aan de lijn gekregen,
in de late namiddag was ik opgespoord. Toen kwam het apparaat met volle kracht
op gang. De kaarten van het Angolacomité gaven aan, dat grote delen in het noorden
en oosten van Angola bevrijd zouden zijn, alsmede Cabinda, een los van de rest
van Angola in het noorden gelegen enclave, geheel omsloten door Zaïre en Kongo-
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Brazzaville. Een ideale situatie om op bevrijde delen te stuiten.
Het tweemotorige vliegtuigje dat in de vroege morgen in Luanda opsteeg, voerde
mij noordwaarts over de brede monding van de Kongorivier. De olieboortorens van
Cabinda Oil waren normaal in werking. Beneden stond een jeep gereed. Ik
doorkruiste de gehele enclave, was op drie door mij aangegeven punten aan de
grens en had een uitvoerig gesprek met twee uiterst kritische Noorse studenten die
de enclave per auto en te voet bereisd hadden. Zij opereerden in opdracht van een
Noorse krant.
Conclusie: in Cabinda was geen vierkante kilometer bevrijd gebied, wel regelmatige
infiltratie van over de grens gelegerde kleine groepen.
Mijn volgende basis was Carmona, hoofdstad van de provincie Uige, waar in 1961
de eerste klappen door de bevrijdingsbeweging waren uitgedeeld. Na twaalf jaar
strijd kon ik vaststellen, dat de Portugezen dit noordelijke deel van Angola behoorlijk
onder controle hadden. Zij brachten mij per helikopter, auto, landrover, motorfiets
op alle punten die ik op de stafkaart prikte. Op een in Carmona lopende
nascholingscursus voor leerkrachten stonden van de vierhonderd cursisten op mijn
verzoek er ruim vijftig uit het directe grensgebied op, waarna zij mij op mijn kaart
de standplaats aanwezen vanwaar zij voor een week nascholing naar Carmona
gekomen waren.
Mijn steunpunt in het oosten was Luso aan de befaamde Benguelaspoorlijn; in
het stationsgebouw trof ik de uitgesorteerde post voor Oost-Angola. Die werd vanuit
Luso overal tot aan de grens met Zambia besteld. Ook daar leverde een intensieve
zoekactie met diverse vervoermiddelen nergens een ‘neen’ of ‘gevaarlijk’ of ‘niet
mogelijk’ op. Kampen waren in Zambia, niet in Angola.
Ook het zuiden, waar de Unita van Savimbi opereerde (ik was in Dirico bij de
Caprivizipfel, de Cunene en Sa da Bandeira) kon niet als bevrijd gebied aangemerkt
worden. De situatie is daar in 1982 niet anders dan in 1973, alleen mis ik nu de
kaarten die gebieden arceren die van de machthebbers in Luanda ‘bevrijd’ zijn,
alsmede Nederlandse belastingpenningen voor ‘in bevrijd gebied’ werkende scholen
en hospitalen.
In Sa da Bandeira ontmoette ik in mijn hotel Huila een boer van de ‘plaas’ Gumgam
in Zuidwest-Afrika; hij kocht die dag in Angola vierduizend schapen, zijn naam was
Pieter Steenkamp. In Nederland begon zijn naamgenoot schaapjes uit drie
verschillende stallen te verzamelen.
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Op Angola volgde Mozambique. Ik vloog er op onze trouwdag (21 augustus) heen.
Voor mij van belang waren het noordoosten (de districten Niassa en Cabo Delgado)
en het noordwesten (Tête). De strijd in Mozambique begon op 25 augustus 1964
in de noordoostelijke sector. Inderdaad kon men een aantal jaren dat noordoosten
als bevrijd gebied beschouwen. Het tij keerde evenwel met de moord op de
Frelimo-leider Mondlane en de daaropvolgende interne spanningen om zijn opvolging.
Van die situatie maakten de Portugezen gebruik om de Frelimo-strijders terug te
drijven. In de zomer van 1973 brachten zij mij in dat grensgebied met Tanzania naar
alle plaatsen die ik aanwees.
Het ‘heetste’ gebied, de noordwestpoot van de kolonie, bezocht ik het laatst: de
provincie Tête, waar de Cabora Bassa-stuwdam haar voltooiing naderde. Op de
vlucht van Tête naar de stuwdam sloeg het vliegtuigje bij de landing door een rukwind
van de airstrip. Mijn leven dank ik aan de vakbekwaamheid van de piloot.
Tête, een provinciestad met toen vijftienduizend inwoners, waaronder
vijftienhonderd Europeanen, één (stinkend) hotel aan de Zambesirivier (hotel
Zambese), geen asfaltwegen, vertoonde tijdens mijn verblijf aldaar de typische
trekken van een frontstad. De strijd was daar het jongst (startte in 1968 aan de grens
met Zambia) en het meest virulent. ‘But we bring you where you want,’ zei de
gouverneur. En hij maakte het waar. In de zomer van 1973 was zelfs in het meest
omstreden deel van Mozambique van een bevrijd gebied in de normale zin van het
woord geen sprake.
Afsluitend verpoosde ik mij een weekeinde in het wildpark Gorongosa ten noorden
van de fraaie havenstad Beira. Een fotojournaliste uit Parijs had de opdracht om
voor de regering een fotoboek te maken; zij had alle medewerking, de speciaal
ingerichte jeep behoefde zich niet aan de paden te houden, nergens anders kwam
ik zo dicht onder leeuwen, rhino's enz. als daar. In de hoofdstad Lourenço Marques
(hotel Polano - druk bezocht door Zuidafrikaanse badgasten) verzamelde ik nog
wat Portugese informatie. Op de thuisvlucht maakte ik voor mijzelf de balans op:
a. Echt bevrijde gebieden waren er niet.
b. De koloniale troepen en de guerrillatroepen bevonden zich in een volslagen
patstelling; met de wapens in de hand zou geen van beide partijen het gestelde
doel bereiken.
c. De dialoog zou een einde moeten maken aan deze koloniale situatie. In de
middag van 29 augustus zette KLM-gezagvoerder P.
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van Tuijl zijn DC8 te 15.55 uur feilloos op de vaderlandse bodem. Het Angolacomité
alsmede een brede selectie uit de Nederlandse nieuwsmedia was op Schiphol
aanwezig. Niet te vergeten mijn trouwe Anna. Solidair zat ze naast mij in de daarop
volgende persconferentie, die aanvankelijk door de interventie van leden van het
Angolacomité meer weg had van een openbaar verhoor van de deputado holandês.
Op de persconferentie waren fractie en fractievoorlichter - terecht - absent. Ik had
de reis op eigen houtje gedaan. Pieter Jellema, journalist en voorlichter van de
PCB-wegvervoer, had zijn voorzitter niet in de steek gelaten. Hij had de
persconferentie goed geregeld. ‘Het Tweede Kamerlid Schakel heeft zich staande
gehouden, toen hij op Schiphol aan een kruisverhoor werd onderworpen,’ schreef
de Leeuwarder Courant van 31-8-1973. Nu, dat vond Anna ook. Met name de
Volkskrant, Tijd, Brabants Nieuwsblad en NRC van 30 augustus gaven de kern van
mijn verhaal uitnemend weer. ‘Ik wil in de verste verte geen advocaat voor Portugal
zijn, maar naar mijn mening is wel zeker dat met de wapens er geen winst in zit
voor de bevrijdingsbewegingen. De dialoog zal er moeten komen. En Portugal zal
niet staande kunnen houden dat ze aan zo'n dialoog nooit zou willen beginnen’
(Brabants Nieuwsblad).
Enkele jaren later zou het heersende bewind in Portugal ineenzijgen. De strijd
tussen koloniale heerser en vrijheidsbeweging was ten einde. De wapens worden
nu door rivaliserende bewegingen tegen elkander gebruikt. Ik zou wel eens om het
hoekje willen kijken hoe het daar nu gesteld is. Die 29ste augustus reisde de
VPRO-televisie mee naar Hoornaar. Kijkend Nederland was er getuige van hoe ik
Anna een reusachtige slangehuid aanbood. De scène werd in 1981 in een aan mijn
afscheid gewijde uitzending herhaald. In 1973 geen commentaar, in 1981
verscheidene boze brieven dat het een schande is slangen te doden uit souvenirdrift.
Zo verschuiven onze mores.
Ten oosten van het Chinese vasteland, daarvan gescheiden door Taiwan Straits,
ligt het eiland Formosa - nu Taiwan genoemd - op de rand van de Stille Oceaan.
De generaal Chiang Kai-shek, een van de grote vier uit de tweede wereldoorlog,
vluchtte voor de oprukkende communisten in 1949 met zijn getrouwen hierheen.
Sindsdien zijn er twee China's: communistisch en nationalistisch. Beide houden de
pretentie hoog het enige, echte China te zijn.
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Andere staten in de wereld kunnen slechts een van de twee officieel erkennen. Dat
was aanvankelijk vooral het China van Chiang Kai-shek, maar allengs verschoven
de internationale gewichten zich in de richting van communistisch China. Enkele
Midden- en Zuidamerikaanse staten, Zuid-Afrika, Lesotho Malawi, Swaziland,
Ivoorkust en Saoedi-Arabië erkennen Taiwan nog steeds. Het land werd uit de
Verenigde Naties en vele andere internationale organisaties gezet. In de
volkerenwereld is het een paria. Toch leven er op dit eiland (oppervlakte van
Nederland, maar tweederde is bergland), 17 à 18 miljoen ondernemende,
hardwerkende, soberlevende Chinezen.
Tussen Taiwan en Nederland bestaan meer handelsrelaties dan tussen ons land
en communistisch China. Regelmatig zijn er Nederlanders op Taiwan en Taiwanezen
in Nederland. Bovendien beschouwt de meerderheid van de hier te lande gevestigde
Chinezen - iedere vijfduizend inwoners rechtvaardigen een Chinees restaurant Taiwan als hun vaderland. Moeilijkheden op het punt van visa, verblijfs- en
werkvergunningen worden door de in Den Haag gevestigde ambassade van de
Volksrepubliek China voor Taiwan-Chinezen niet opgelost. Die moeten maar zien
dat ze zich op andere wijze uit de nesten werken.
Ik behoorde tot het handjevol kamerleden dat bij departementen en politie voor
deze ‘vreemdelingen binnen onze poorten’ in het krijt trad. Ik ben op dat spoor gezet
door de met een Nederlandse getrouwde Chinees (nu van Nederlandse nationaliteit),
Cheng, die onder meer de Chinese restaurant De Kroon en Tchekiang aan het Spui
(nabij de Kamer) exploiteerde. Ik heb in dat opzicht voor velen wat kunnen doen,
succes wordt doorverteld en trekt weer nieuwe klanten aan. Ik heb er mijn handen
vol aan gehad, maar er ook mijn genoegen aan beleefd. Chinezen zijn beschaafd,
uiterst dankbaar en vergeten verleende bijstand nooit.
Dat was individuele hulp. Aan de vestiging van een semi-officiële
handelsvertegenwoordiging, eerst in de Elandstraat en nu in de Javastraat, heb ik
mijn bemiddelend steentje mogen bijdragen.
In het kader van deze relatie was ik enkele malen de gast van de regering in
Taipei. De (politieke) onderminister van Buitenlandse Zaken, Frederick Chien, mag
ik tot mijn persoonlijke vrienden rekenen. Het is een - ook uit toeristisch oogpunt kostelijk land en Chinezen zijn verfijnde gastheren. De regering onderscheidde mij
met de Order of Brilliant Star with Grand Cordon (presidentieel
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decreet van 30-9-1980). ‘His great contribution to promotion of friendly relations and
cooperation between the Netherlands and the Republic of China is deeply
appreciated by the people and Government of the Republic of China.’
In dit deel van de wereld was ik voorts in Hongkong, Zuid-Korea, de Philippijnen
en Indonesië.
Taiwan, Portugese koloniën, Zuid-Afrika. Het riekt allemaal wat rechts-conservatief.
Ter compensatie daarvan de mededeling, dat ik met uitzondering van Rusland alle
landen achter het IJzeren Gordijn bezocht. Voor de officiële delegaties uit Eerste
en Tweede Kamer naar een ander land ben ik eenmaal uitverkoren: oktober 1975
Bulgarije. Toen was het goed raak ook, voorzitter Thurlings van de Eerste Kamer,
die de delegatie zou leiden, moest op het laatste moment verstek laten gaan, toen
viel de eer aan mij te beurt. De suite, die ik in de ontvangstresidentie Bojana in Sofia
mocht betrekken, bood ruimte voor een groot gezin.
Voor Bulgarije heb ik een zwak plekje in mijn hart. Er leven daar zonnige, gulle
mensen. Ondanks vele eeuwen Turkse overheersing heeft dit volk zijn culturele
identiteit weten te handhaven. De ikonenkunst en de van buiten van schilderijen
voorziene kloosters zijn imponerend. Een gezongen eredienst in de Grieks-Orthodoxe
St.-Alexander Newsky-kathedraal in Sofia doen een mens de rillingen over de rug
lopen. Wie de geschiedenis wil ‘navoelen’, moet naar de kleine bergstadjes gaan,
waar in de vorige eeuw de vrijheidsstrijd begon. Toen deze staat in 1981 haar
1300-jarig bestaan herdacht en in alle landen waarmede Bulgarije diplomatieke
relaties onderhoudt breed samengestelde herdenkingscomités werden opgericht,
nam ik met genoegen het voorzitterschap van het Nederlandse comité op mij. Met
de opeenvolgende Bulgaarse ambassadeurs onderhielden Anna en ik goede
wederzijds contacten.
Dan is er nog de IPV, de internationale organisatie van parlementsleden. Politiek
stelt het zo goed als niets voor, maar je ontmoet collega's uit alle delen van de
wereld. Het valt niet mee om in de Nederlandse delegatie te komen, de bestuursleden
genieten namelijk voorrang. Toch pikte ook ik een IPV-graantje mee: ik was aan de
Ivoorkust en in Roemenië.
Onvergetelijk was een reis van de Vaste Commissie voor Verkeer
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en Waterstaat met de hoofddirectie van de KLM eind juni 1967, om in de
Boeingfabrieken in Seattle aan de westkust van Amerika er getuige van te zijn, dat
president-directeur Van der Wal de opdracht voor de nieuwe Boeing 747
ondertekende. Op zondagmiddag maakten wij in New York een boottocht om
Manhattan heen. Er brak een hevig onweer los. Een opmerking van Sake van der
Ploeg in het Fries deed zijn medefries Tjebbe Walburg in een schaterlach uitbarsten.
Tjebbe vertaalde. Wijzend naar de bliksemschichten had Sake droog opgemerkt:
‘Dat komt ervan als “fijnen” op zondag op een boot gaan zitten.’
Na het opstijgen van het toestel in Chicago viel er een motor uit, wij vlogen terug
en landden binnen een kordon van brandweerwagens. Tijdens de vlucht naar San
Francisco sloeg Jo van Koeverden, agrarisch parlementariër uit de Betuwe, een
krant open: op een binnenpagina een landkaartje met de omgeving van Buren,
Geldermalsen; op dat kaartje de baan van een windhoos die grote vernielingen had
aangericht. ‘Die hoos,’ aldus Van Koeverden, ‘is dwars door of net langs mijn
boerderij getrokken.’ Net langs, bleek uit een telefonisch contact vele uren later.
Op de thuisreis van Seattle namen wij nog even de wereldtentoonstelling in
Montreal mee.
Vier jaar later, op 27 februari 1971, vlogen wij de net afgeleverde 747 ‘in’ tijdens
een dagje Rome heen en weer.
Afstand is minder een zaak van tijd, veel meer van gekozen transportmiddel. Op
3 mei 1966 vloog de KLM de Verkeerscommissie naar Tunis en op 4 mei terug.
Tunis-Amsterdam nam beduidend minder tijd in beslag dan Amsterdam-Hoornaar
per openbaar vervoermiddel. Op het station Utrecht voegde ik mij die 4de mei om
acht uur bij de kransleggende president-directeur Lohman met zijn
mede-directieleden.
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Op het spreekgestoelte
Parlement komt van parler, wat spreken betekent. Helaas heeft men er in Nederland
een lirement van gemaakt. (lire = lezen)
De ‘redevoeringen’ van de meeste dames en heren afgevaardigden worden thuis
achter het schrijfbureau geboren, d.w.z. op papier gezet. Die rede wordt
vermenigvuldigd en tijdig aan de pers ter hand gesteld. Iedere rechtgeaarde
parlementariër haalt nu eenmaal graag de krant.
De ‘geachte afgevaardigde’ zit na die distributie, als het eenmaal haar (zijn) beurt
is op het spreekgestoelte, uit de aard der zaak wel met handen en voeten, in dit
geval: met lip en tong, aan dit op papier neergelaten geesteskind vast. Er zijn meer
negatieve aspecten. De serene sfeer waarin dit studeerkamerprodukt tot stand
kwam, wijkt meestal nogal af van het klimaat in de plenaire zaal op het ogenblik van
voorlezen. Daar zit een stukje kortsluiting. Vaak blijken collega's die met dezelfde
stof aan hun schrijftafels worstelen, vergelijkbare episoden uit de pen te hebben
laten vloeien. De diverse lezingen vertonen forse repetitie-elementen. Dat komt de
aandacht in de bankjes en op de tribunes niet ten goede. Lollies waaraan al eerder
is gelikt, hebben geen hoge verkoopwaarde. Wie voor-fabriceert is bepaald niet in
een positie om ad rem in te haken op wat voorgangers achter het katheder ten beste
gaven.
Toen ik de parlementaire arena binnentrad, was ik vastbesloten om, eenmaal op
het sprekersbankje staande, zonder papier, uit het hoofd te opereren. Op de
oppervlakkige toeschouwer kan dat de indruk maken dat de geachte spreker zijn
betoog uit de mouw staat te schudden. Dit nu is een vergissing. De voorbereiding
van zo'n rede vraagt veel meer tijd dan het uitschrijven van een tekst. Het dwingt
de spreker om een kernachtig, logisch sluitend verhaal te componeren dat om een
beperkt aantal spillen draait. Vlak voortkabbelende, breed uitwaaierende verhalen
met de diepgang van een bierplas op de stamtafel zijn in geen enkel hoofd te
proppen. Wie uit het hoofd werkt moet beperking tot hoofdzaken en discipline bij de
compositie opbrengen. Het is ermee als met die professor die verzuchtte: het verhaal
is lang geworden, ik had geen tijd om een kort te maken. Overigens moet hij die
iets beknopt wil zeggen, wel over een ruime woordenschat beschikken.
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Mijn wijze van optreden bleef niet onopgemerkt onder de parlementaire journalisten,
maar nooit heeft er één in een interview naar mijn werkwijze gevraagd. Merkwaardig!
De veronderstelling van één hunner, dat ik de tekst volledig uitschreef, dan uit mijn
hoofd leerde en voor de spiegel repeteerde, was naïef. Aan mijn optreden bij de
replieken, ook dan zonder papier, was dat al na te gaan. Hier volgt mijn recept.
Ik bouwde in de periode van voorbereiding een zo volledig mogelijk dossier op.
(Dit strekte zich niet zelden over verscheidene jaren uit.) Twee weken voor de
plenaire vergadering nam ik het dossier stuk voor stuk door. Op de blanco achterkant
van kamervragen - vaak niet eens het meest onnutte gebruik van dat papier - schreef
ik in de volgorde waarin zij mij onder ogen kwamen, de notities op die mij van belang
leken. Het dossier kon afgelegd worden. Aan het slepen met dikke stapels stukken
had ik een broertje dood. Het stapeltje kamervragen-achterkant liep ik vervolgens
aandachtig door. Daarin zat immers de body van mijn verhaal. Maar nog ongeordend.
Tussen de inleiding en de slotconclusie was er plaats voor maximaal vijf, liever vier,
nog liever drie tussenhoofdstukken - op de achterkantjes kregen de notities de
nummers 1 tot maximaal 5. Schaar en Gimborngom zorgden voor de eerste ordening
(geleding). Het plenaire verhaal was grosso modo gecomponeerd. Maar het was
nog niet toegesneden op een rede-zonder-papier. Daarvoor is een kapstok met
ophanghaken nodig. Nu: die zette ik aan de hand van het dan voorhanden materiaal
op papier en in mijn hoofd.
Hier en nu past een dankgebaar in de richting van mijn goeie ouwe AR-kamerclub.
Die nam namelijk genoegen met een vóór-opvoering van het verhaal op de
dinsdagmorgen van de week waarin het plenair moest worden gebracht. Bijstelling
van de concepttekst behoorde tot de onvervreemdbare rechten van de fractie. Niet
een last, maar een lust. Mijn ervaring was, dat het verhaal in de fractie alleen maar
beter werd. Niemand heeft namelijk de politieke wijsheid exclusief in pacht. De
inbreng van politiek-cultureel-geestelijk gelijk ingestelde collega's van diverse
maatschappelijke pluimage is een kostelijk ‘Mitgift’ voor het staatkundig niet van
verantwoordelijkheid ontblote individu, dat de eigen geestesrichting in die week in
politiek Madurodam moet vertegenwoordigen.
Ik vrees dat oratorische talenten in fracties van omtrent vijftig leden schipbreuk
zullen lijden. Daar wil men tijdig een uitgeschre-
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ven tekst ter tafel hebben. Daar winnen de schriftgeleerden en de letterknechten
het van de orateurs.
Maar terug naar mijn persoonlijke ervaringen op het spreekgestoelte - het
kapstokschema bood voordelen:
a. In herhalingen behoefde de geachte afgevaardigde zich niet te verliezen.
b. Het inhaken op door voorgaande collega's gemaakte opmerkingen, behorende
tot de uitdagingen van het vak, liet zich in de kapstokmethodiek zeer wel invoegen.
c. De voordracht won aan levendigheid en bijgevolg appreciatie bij de verplichte
en vrijwillige toehoorders.
Deze methode van opereren uit het hoofd is door twee gevaren omringd. Men
kan een deel van de eigen inbreng door geheugenvermoeidheid achterwege laten:
een mineur euvel (het is mij tweemaal overkomen), aangezien parlementaire
interventies aan het vaderlandse Binnenhof eerder te uitgebreid dan te beperkt zijn,
en niemand kan natrekken wat de geachte afgevaardigde nog meer te berde had
willen brengen.
Door interrupties - wie uit het hoofd spreekt, trekt een onevenredig aantal aan kan men de draad van het eigen verhaal kwijtraken. In dit opzicht heb ik mij altijd
voor ogen trachten te houden dat een geïnterumpeerd man voor twee moet gelden.
Men dient bij de start van de interruptie nauwkeurig te registreren waar het eigen
betoog onderbroken wordt.
Op 6 juli 1965 - de verjaardag van mijn Anna - stond de Nota betreffende het
omroepbestel van excellentie Vrolijk, de kersverse minister van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk, op de agenda voor de plenaire vergadering.
Naar de traditie van ons gezin zongen wij de jarige voor het ontbijt toe en tijdens
het ontbijt bracht de post bericht dat dochter Carla op de christelijke HBS in Gorinchem
bleef zitten, dochter Lia mocht uit de afwezigheid van een brief afleiden dat ze over
was. Zoon Maarten, van dat overgaan-gedoe ontheven, reisde mee naar Den Haag.
In de middagvergadering, direct na de theepauze, kwam ik als derde na Geertsema
(VVD) en Burggraaf (PSP) aan het woord. Ik sprak vijfentwintig minuten, gebruikte
geen snipper papier, had het oor van Kamer en volledig bezette tribune.
Toen wij om half één in de nacht thuiskwamen, was Anna aan de afwas van een
drukke verjaarsvisitie bezig.
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Voorzitter van Thiel en Vondeling getuigden in interviews van hun waardering voor
deze manier van optreden.
Leuk vond ik de reactie van directeur André en onderdirecteur Boon van de
Stenografische Dienst, die bij het 125-jarig bestaan van die dienst in 1974 in een
interview met het Algemeen Dagblad (30-9-1974), ‘Noteren in de vuurlinies’, als
kortschriftkundigen hun mening over minister en parlementariërs gaven. Volgens
hen ‘zijn de communist Bakker en AR'er Schakel het best te volgen in hun betogen.
Mensen die op een rustige manier goed gebouwde zinnen laten horen.’ Als afsluiting
van dit hoofdstuk een citaat van de journalist Bert de Jong in Trouw van 15 november
1969.
Als Schakel spreekt, ook al is het laat, wordt de Kamer weer voller. Het
is ook de moeite waard. De afgevaardigde heeft wat je noemt singuliere
gaven en heeft zelfs geen aantekening voor zich. Wat oppositieleider Den
Uyl deed opmerken: ‘U wijkt van uw tekst af.’ Iets later plaatste drs. Den
Uyl weer een interruptie en toen was het de beurt aan Schakel: ‘U grijpt
op mijn tekst vooruit.’ Aan het slot van het betoog tovert Schakel altijd
een snippertje papier voor de dag om te zien òf hij niets heeft vergeten.
Op het laatste ogenblik dreigde de afgevaardigde van de ARP nog vast
te lopen. Daarom zei hij: ‘Ik weet niet hoe mijn zin begon, maar ze moet
wel met een werkwoord eindigen.’
Zo zien we maar weer. Er mag een domper op zitten. Maar de vreugde
is, gehoord de beraadslagingen, nog niet uit de ARP geweken.
de J.
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De grenspalen worden verzet
Het annexeren van een randgemeente door de grote buur, het samenvoegen van
(als regel) kleinere gemeenten tot een kleiner aantal grotere, zelfs een
ondergeschikte grenscorrectie, komt in Nederland niet zonder de wetgever tot stand.
Mijns inziens terecht. Er worden regelmatig pleidooien gehouden om deze zaken
aan de provinciale besturen, die er veel dichter bij zitten, over te laten. Afgezien van
kleinere correcties in het grensbeloop, opteer ik voor de bestaande situatie. De
provinciale besturen zitten er mijns inziens te dicht bij (de emoties laaien soms hoog
op) en zijn als toezichthouders op de gemeenten zelfs partij in het geding. Voorts
zou de rechtsgelijkheid op het punt van de autonome zelfstandigheid van de nu in
Nederland bestaande gemeenten aangetast worden, als het laatste woord over to
be or not to be niet langer aan het Binnenhof maar in elf provincies zou vallen. Dat
Den Haag te ver af zou zijn houd ik tegen. Minister en Kamers verdiepen zich
omstandig en gewetensvol in gemeentelijke herindelingen.
Tussen 1964 en 1981 heb ik als lid van de vaste commissie van Binnenlandse
Zaken een opgewekt gemeentelijk grensverkeer beleefd.
Grenswijzigingen gaan eerst door de provinciale molen. Geen van de elf provincies
bleef in de door mij meebeleefde periode ‘van achteren’. De vaste commissie heeft
de staande gewoonte om na de ontvangst van zo'n wetsontwerp (met topografische
kaart, waarop ‘oude’ en ‘nieuwe’ grenzen) naar het betrokken gebied te reizen.
Tijdens een in de Staatscourant (en ook anderzins) vooraf bekendgemaakte
hoorzitting worden allen en alles wat zich daarvoor meldt gehoord:
gemeentebesturen, actiecomités, politieke partijen, standsorganisaties, vakbonden,
coöperaties, archivarissen, waterschappen, enz. Kleurrijke bijeenkomsten,
spandoeken buiten het gebouw en in de zaal, blazende fanfares en zingende
kinderkoren, kleine herinnering uitdelende middenstandsbonden, het ten gehore
brengen van voor de gelegenheid gecomponeerde strijdliederen, het opvoeren van
een complete éénakter, oude drachten worden uit de mottenbalkist gehaald, vruchten
van veld en boomgaard

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

101
de zaal binnengedragen. In die entourage worden de overwegingen, en niet te
vergeten de gevoelens van hen die zich voor het woord melden, aan de op het
podium c.q. tijdelijk verhoogd zetelende commissieleden overgebracht. Het publiek,
meestal eenzijdig van samenstelling, geeft op levendige wijze van zijn aanwezigheid
blijk.
De leden van de kamercommissie kunnen vragen stellen, wat als regel zakelijk
en correct gebeurt. Een enkel lid kon het niet laten - zeker niet als er verkiezingen
nabij waren - om door een suggestieve vraag op de in de zaal aanwezige gevoelens
in te spelen. Ovationeel applaus was dan ‘de vrucht der dankbaarheid’.
Na de hoorzitting wordt het betrokken gebied per bus doorkruist volgens een door
het provinciaal bestuur gesuggereerde route. De tocht wordt door leden van de
betrokken gemeentebesturen meegemaakt. De burgemeester of wethouders hebben
via de boordmicrofoon gelegenheid een steentje aan de oordeelvorming bij te dragen.
Tijdens zo'n rit rond Deventer kregen de burgemeester van die stad en zijn collega
van Diepenveen uitslaande ruzie.
Met het provinciaal bestuur wordt in de loop van het bezoek afzonderlijk gesproken.
Zeker bij grotere herindelingen zijn met zulke werkbezoeken twee dagen gemoeid.
Niet zelden worden in de loop van de dag(en) voorlopige afspraken gemaakt over
bepaalde amenderingen van het plan van de minister. Streeksgewijze
herindelingsvoorstellen halen slechts bij uitzondering ‘ongeschonden’ de eindstreep.
Het kan nogal eens ‘zus’, maar evenzeer ‘zo’. Niet zo verwonderlijk dat de Kamer
er dan ook wat aan wil ‘verdienen’.
Het herindelingsvoorstel gaat na de hoorzitting het papieren tussenstadium in.
Dat wil niet zeggen dat voor de woordvoerders van de fracties op dit punt de rust
weerkeert. Gemeentebesturen en actiecomités blijven ook in deze periode vóór de
afhandeling regelmatig van hun gevoelens blijk geven. Vroegop was de naam van
de actieve voorzitter van het comité dat zich beijverde om Koedijk en Sint Pancras
voor aanhechting aan Alkmaar te behoeden. De man deed zijn naam eer aan: zeer
vroeg op, naar mijn ervaring.
Amendementen - ik diende er verschillende in - moeten tijdig bij Binnenlandse
Zaken aangemeld worden, de landmeter moet namelijk nieuwe kadastrale
aanduidingen op papier brengen.
Persoonlijk maakte ik vaak voor de plenaire behandeling nog een tocht door het
herindelingsgebied, sprak dan niet met ‘officials’, maar met ‘the man in the street’.
Dat leverde nog wel eens afwij-
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kende accenten op. Een caféhouder in Middelharnis deed het verzet des bestuurders
af met de opmerking dat de heren bang waren hun baantje te verliezen.
Dinther en Heeswijk bezuiden Den Bosch lopen qua bebouwing naadloos in elkaar
over. Op de hoorzitting in het provinciehuis kregen wij echter de indruk, dat moord
en doodslag de gevolgen van samenvoeging zouden worden. De emoties zwiepten
zo hoog op, dat commissievoorzitter Toxopeus zich tot een vermanend woord
geroepen achtte. Op mijn latere fietstocht vond ik op de bestelwagen van de melkboer
de uitsmijter voor mijn kamerspeech: Dinther-Heeswijk ‘Op hoop van zegen’.
In wezen zijn er twee soorten herindelingen:
a. In een bepaald gebied wordt de gehele gemeentelijke indeling herzien;
streeksgewijze herindelingen. Zeeland liep in dat opzicht voorop, de (voorlopig)
laatste was Zuid-Limburg.
b. Centrumgemeenten-in-ruimtenood krijgen territoriaal soelaas op het grondgebied
van een of meerdere buurgemeenten. Vaak is de stedelijke bebouwing op buurmans
erf al volop aan de gang. Eertijds landelijke dorpen worden omgebouwd tot
stadswijken. Niet zelden kwamen centrum en buurgemeente tot bijzondere
bestuurlijke constructies: weinig doorzichtig en tijdrovend. Dat neemt niet weg dat
de buurgemeente(n), juist onder verwijzing naar die bereidheid tot samenwerking,
in het krijt trad(en) voor eigen zelfstandigheid en identiteit (wat die inmiddels of op
termijn nog mocht voorstellen).
Burgemeesters, wethouders, raadsleden, actievoerders, wetende dat ik buiten
het Binnenhof dorpsburgemeester was, mikten in hun afweerstrijd tegen de grote
buurman nogal eens op mijn bestuurlijke solidariteit. Dat liep vaak op een
teleurstelling uit. Ik stond op het standpunt dat een centrumgemeente, een groeikern,
zich ruimtelijk moet kunnen ontwikkelen op eigen territoir. Noodzakelijk geworden
ingewikkelde hulpconstructies konden dan verdwijnen. Eenmaal toch bezig zijnde
om de grenspalen te verzetten, diende men dat niet knibbelachtig te doen. Met
grenswijzigingen om de vijf jaar is geen enkel belang gediend. Ruimte voor de zich
uitbreidende stad, loyaal en royaal, dat was mijn devies.
Een enkele maal vond ik dat de door de minister voorgestelde portie te royaal
was uitgevallen. Was ik er voor mijzelf van overtuigd, dat dat teveel voor een goede
vervulling van de centrumtaak niet nodig was, dan maakte ik gebruik van het recht
van amendement.

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

103
De oogst van de elkaar opvolgende ministers aan uitbreiding van centrumgemeenten
was in de periode die ik kan overzien groot en meestal zonder tarra-aftrek door de
Kamer. Persoonlijk probeerde ik het tweemaal (Arnhem, Groningen), zonder succes.
Als kleinere kernen die in mijn periode uitbreiding kregen, zijn te noemen: Delfzijl,
Sneek, Steenwijk, Spijkenisse, Gorinchem en Gennep.
Grotere (vele in Brabant): Hoogeveen, Amersfoort (Hoogland werd geannexeerd),
Dordrecht assumeerde Dubbeldam, Deventer haalde het in de Tweede Kamer en
sneuvelde in de Eerste Kamer, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond.
Van de elf provinciale hoofdsteden: Groningen, Zwolle, Arnhem, Utrecht, Den
Bosch, Middelburg en Maastricht.
Gemeenten die de overloop van de noordvleugel van de Randstad moeten
opvangen: Alkmaar, Hoorn en Purmerend.
Ik was getuige van het duel tussen minister Toxopeus en kamerlid Scheps over
de Bijlmermeer: onder Amsterdam (Scheps) of in een sterke randgemeente
(Toxopeus). Scheps won de slag en kreeg zijn nacht.
Op 22 september 1965 behandelde ik voor de AR-fractie mijn eerste
herindelingswet: Arnhem. Het wetsontwerp schoof de zuidgrens van Arnhem een
fiks eind de Betuwe in. Het kerkdorp Elden werd geannexeerd. Ik kende het betrokken
gebied van de vierdaagse. Op de eerste marsdag leidt de route van 55 kilometer
vanaf Huissen aan de Rijndijk via Elden naar Driel. Vanaf die dijk ontvouwde zich
eertijds een uniek panorama: op de voorgrond de brede uiterwaarde, dan de Rijn
en dan de uit de vlakte oprijzende, beboste Veluwerand. Arnhemse nieuwbouwwijken
zouden dat beeld ingrijpend wijzigen. Om het ‘schilderijtje’ nog wat te vervolmaken,
‘tekende’ ik koeien ‘in’, die tot aan de uiers in de ochtendnevel stonden.
Het mocht niet baten. Mijn amendement om Elden niet aan Arnhem te hechten
kreeg geen meerderheid. Feyenoord verloor die dag (woensdag 22 september 1965)
trouwens ook: van Real Madrid.
Een zelfde lot was mijn amendement beschoren, dat Hoogkerk buiten Groningen
wilde houden. Het werd verworpen met 66 tegen 47 stemmen. (20 september 1967).
En om het drietal vol te maken: een poging om Assendelft en Krommenie naast
Zaanstad te laten voortbestaan, leed schipbreuk
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met 77 tegen 55 stemmen. Na een debat van acht uur was om half één in de nacht
de beslissing gevallen.
Meer geluk had ik bij streeksgewijze herindelingen. De nieuwe gemeenten
Neerrijnen in de West-Betuwe (21-22 december 1976) en Bernisse (7-8 september
1977) op Voorne-Putten danken hun bestaan aan amendenten waarvan ik de eerste
ondertekenaar was.
Het opheffen van zelfstandige gemeenten heeft nogal eens als naar gevolg dat
de belangstelling voor het lokale openbaar bestuur terugloopt. In juni 1968 stelden
twee collega's uit de Kamer, die tevens burgemeester van een kleine gemeente
waren (Van Beek, Reusel; Bode, Elburg) en ik een onderzoek in Rheinland-Pfalz
in. Men zou daar een gelukkig vergelijk gevonden hebben tussen bestuurlijke
schaalvergroting en actief plaatselijk burgerschap. Wij scheidden zelfs een wit
kamerstuk af. Onze nota had echter geen positieve gevolgen.
Dubbel jammer, want op de dag van ons vertrek (17 juni 1968) slaagde dochter
Lia voor haar HBS-B. Vader schitterde op haar feestje door afwezigheid.
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Orde en veiligheid
Nederland kent in hoofdzaak twee soorten politie: rijkspolitie (op het platteland) en
gemeentepolitie (in stedelijke gemeenten). Zij hebben dezelfde taak, mogen echter
in principe niet op elkaars grondgebied optreden. De burgemeester is hoofd van de
plaatselijke politie. In een gemeente met gemeentepolitie werkt dat goed. De
burgemeester in een gemeente met rijkspolitie is een veldheer zonder leger. Politieke
verantwoordelijkheid voor het optreden van de rijkspolitie heeft de minister van
Justitie ten overstaan van de Staten-Generaal.
De afstand tussen het Binnenhof en de plaats van optreden van de rijkspolitie is
vaak groot. Geen goede zaak voor een dienst met zo vergaande bevoegdheden
ten aanzien van de burger.
En wat de gemeentepolitie betreft: een aantal gemeentelijke korpsen is in onze
tijd van schaalvergroting en verhoogde mobiliteit van de misdaad te klein.
Deze bezwaren worden vrij algemeen ingezien. Het waren de ARP en de PVDA,
die in verrichte studies en daarop gebaseerde politieke programma's met betrekking
tot de oplossing het meest uitgesproken waren. Breken met het dualisme, één soort
politie in Nederland en deze dan bestuurlijk onderbrengen bij de in het kader van
de bestuurlijke reorganisatie te vormen gewesten. Maar dat was sneller gezegd dan
gedaan. Gemeentepolitie valt onder Binnenlandse Zaken, de rijkspolitie onder Justitie
en die twee hielden elkaar wat die reorganisatie aangaat in de houdgreep. In hecht
bondgenootschap met Van Thijn ben ik jaar in jaar uit in de weer geweest om die
dubbele reorganisatie op gang te brengen. De elkander opvolgende duo's op
Binnenlandse Zaken en Justitie waren lange tijd niet tot fundamentele wijzigingen
te bewegen. Een afhoudende nota van Polak en Beernink werd door de Kamer
gekraakt (28 oktober 1969). Ik dreigde zelfs met een initiatief-ontwerp. Dat zou
overigens wel een merkwaardig dieptepunt van nationale wetgeving hebben
betekend, want de organisatie van de politie behoort door de centrale overheid
geëntameerd te worden. Ik had terzake voorbereidende gesprekken met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de voorzitter van haar politiecommis-
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sie, Jan Berger, toen nog burgemeester van Groningen. Het was ten langen leste
het duo Van Agt-De Gaay Fortman dat met een nota op hoofdpunten voor de
reorganisatie van de politie kwam, die geheel in de lijn van onze opvattingen lag en
die - wat meer zegt - brede instemming in de Kamer vond. Op 16 en 17 juni 1976
behandelde de Kamer de nota herziening politiebestel, mijn aandeel daarin bedroeg
drie kwartier. Een jarenlange, niet aflatende inzet leek met een gunstig gevolg
bekroond te worden. Ik wist dat ik de behandeling van het wetsontwerp zelf
parlementair niet meer beleven zou, maar dat zou mijns inziens het karakter van
een boeiende invuloefening hebben. De hoofdslag was geslagen. Twee ministers
van de Kroon hadden de departementale weerstand gebroken. Inmiddels moeten
wij aannemen dat er weinig van in het Staatsblad zal komen. De gewestvorming
verwaterde tot een tweedeling van Zuid-Holland en naar mijn persoonlijke taxatie
nog een enkele reorganisatie elders. Daarmede verdween het bestuurlijke
oriëntatiepunt voor de reorganisatie van de politie achter de hoge stapel der
geproduceerde rapporten voor de bestuurlijke reorganisatie. Vervolgens wist een
met voldoende kennis van congrespraktijken begiftigde pressiegroep van
burgemeesters te bereiken, dat er in het CDA-verkiezingsprogramma een
politieparagraaf kwam - en bleef! - die haaks staat op de koers die door de
kamerfracties van ARP en later CDA tot dat moment gevaren was.
Tja, Vrouwe Politica blijft een grillige, wat onberekenbare schone. Met meer dan
professionele belangstelling blijf ik oud-wapenbroeder Van Thijn in zijn rol van
verantwoordelijk bewindsman (uitgerekend op Binnenlandse Zaken) volgen.
Uit persoonlijke parlementaire ervaringen rondom de vragen van orde en veiligheid
enkele notities over de behandeling in 's lands vergaderzaal van ordeverstoringen
in Amsterdam en enkele gijzelingen door Ambonezen.
Het jaar 1966 bezorgde Amsterdam een ‘lange, hete zomer’. Agitatie en
demonstratie waren aan de orde van de dag. Frequentie en omvang liepen zo hoog
op, dat het Amsterdamse politiekorps zijn taak niet meer alleen af kon. Er kwam
bijstand van rijkspolitie en later zelfs van marechaussee tot een beloop van ruim
veertienhonderd man. Op maandag 13 en dinsdag 14 juni kregen de gebeurtenissen
grimmige, zelfs tragische trekken. Maandagavond organi-
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seerde het Amsterdamse Bouwvakcomité een demonstratie. Rondom deze
demonstratie ontstonden schermutselingen, tijdens welke de demonstrant Weggelaar
overleed. Het gerucht dat zijn dood aan het optreden van de politie te wijten zou
zijn, was onjuist. Later onderzoek bewees dit onweerlegbaar, maar deed die avond
en de volgende dag de hartstochten hoog oplaaien. Op zestig punten kwam het tot
ordeverstoring, geweldpleging, plundering en vernieling. Het gebouw van De
Telegraaf werd belegerd, anderhalf uur lang kon daar vandalisme vrijelijk
plaatsvinden, toen eerst verscheen de politie. 81 burgers, in hoofdzaak onschuldige,
eenvoudige mensen, raakten gewond. Aan politiezijde was dat getal 28.
o

Op donderdag 16 juni 1966 - de dag ervoor liepen de temperatuur op tot 31 C gaven de ministers Smallenbroek en Samkalden een regeringsverklaring, verband
houdende met de toestand in Amsterdam. De Kamer nam het hoog op, het waren
de fractieleiders die nog die zelfde middag aan de beraadslagingen deelnamen. In
de wandelgangen was het een publiek geheim dat de slechte onderlinge
verstandhouding tussen burgemeester Van Hall en hoofdcommissaris Van der Molen
nu niet bepaald bijdroeg aan de effectiviteit van het politieoptreden. In het veel later
verschenen rapport van de Commissie van Onderzoek Amsterdam (de
commissie-Enschedé) worden deze twee Amsterdammers als volgt geschetst. Van
Hall: emotioneel, zeer gebonden aan Amsterdam, stroef en moeilijk in de omgang,
niet gemakkelijk adviseerbaar. Van der Molen: loyaal, trouwhartig, moedig, uiterst
correct, vrij gesloten en stug, te weinig inspirerend, geen improvisatievermogen,
geen gesprekspartner, meer een klankbord. In het debat van 16 juni werd van die
kortsluiting wel gerept, maar toch meer in de marge. Mijn fractievoorzitter Roolvink
had terzake wel een verzoek aan beide bewindslieden. ‘Zou het niet juist zijn, zou
het geen aanbeveling verdienen dat zodra rust en orde weergekeerd zijn een
diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar de dieper liggende oorzaken van de
moeilijkheden. Als men - naar ik hoop op betrekkelijk korte termijn met betrekking
tot deze zaak een rapport het licht zou kunnen doen zien, dan zou ik gaarne zien
dat het ook aan de leden van het parlement wordt aangeboden. Als een dergelijk
rapport tot de conclusie zou komen, en het kabinet zou het daarmee eens zijn, dat
geëigende maatregelen moeten worden genomen, dan zou ik nu gaarne de wens
uitspreken dat men dat op zo kort
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mogelijke termijn zal verwezenlijken.’ Het getuigde van een vooruitziende blik, maar
daarover straks. Voor Roolvink stond het vrijwel vast dat hetzij Van der Molen, hetzij
Van der Molen en Van Hall samen van het hoofdstedelijke toneel zouden verdwijnen.
Op woensdag 29 juni, de verjaardag van de prins der Nederlanden organiseerde
mijn dorp Hoornaar een groots oranjefeest. Anna en ik, zij in het lang, ik in jacquet
met alle ‘lekkers’ op de linkerborst, reden in een open calèche aan het hoofd van
een imposante allegorische optocht. Het dorp was fraai versierd, tussen de honderd
en tweehonderd tuinen waren 's avonds geïllumineerd, zoon Dingeman won het
zaklopen, de dochters plaatsten zich hoog bij het touwtrekken. 's Avonds dineerden
wij met het bestuur van de oranjevereniging in onze gerenommeerde dorpsherberg
De Gouden Leeuw.
Halverwege de rijke maaltijd belde Roolvink. Smallenbroek had tijdens de
beantwoording van vragen van de PSP'er Bruggeman zeer onverwacht de
regeringsbeslissing strekkende tot ontslag van hoofdcommissaris Van der Molen
in de Kamer medegedeeld. Volgens Roolvink wilde de oppositie - in 1966 moest
men dan primair aan VVD en CHU denken - van dat beoogde ontslag ‘een nummer
maken’. Smallenbroek en, omdat het kabinetsbeleid betrof, in diens kielzog de hele
ploeg-Cals zou men pootje trachten te lichten. De fractievoorzitters van de
regeringspartijen - PVDA, KVP, ARP - waren niet van zins daaraan hun medewerking
te verlenen. Een eerste bijdrage tot het demonteren van het crisisprojectiel was, dat
het debat van de volgende dag niet door hem, maar door de politiedeskundigen
gevoerd zou worden. Nog voor het hoofdmenu in de ‘Gouden Leeuw’ ter tafel was,
wist ik dat ik morgen in een niet zo simpele zaak zou moeten optreden. ‘Haal mij
maar van de trein van 12.30,’ zei Roolvink. ‘Dan bepalen wij onderweg naar de
Kamer de strategie wel.’ Aldus geschiedde. Veel tijd restte ons niet. Voorzitter Van
Thiel had de Kamer tegen één uur bijeengeroepen en Smallenbroek hechtte eraan
mij voor het debat in de ministerkamer nog wat informatie uit de eerste hand te
verstrekken. In hoog tempo door de Lange Poten benend, adviseerde Roolvink mij:
a. Terug te grijpen op zijn suggestie voor een commissie van onderzoek.
b. Smallenbroek naar vermogen buiten schot te laten onder gebruikmaking van
een afleidingsmanoeuvre. Voor dat laatste had
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ik zelf een suggestie. De wijze waarop extreem-links (PSP) en extreemrechts
(Boerenpartij) zich in de Amsterdamse affaires exponeerden, stuitte mij tegen de
borst. Met name het verhaal van PSP-zijde, dat de voltrekking van het huwelijk van
Beatrix met de Duitser Claus van Amsberg in Amsterdam de grootste provocatie
van 1966 geweest zou zijn, irriteerde mij mateloos. Als er één vrouw in ons land
een aan oorlog en bezetting ontleend moreel recht op had om in de hoofdstad des
lands de bruid te zijn, dan was het de kleindochter van Wilhelmina en de dochter
van Bernhard. Amsterdam zou te goed zijn voor een huwelijk van een Oranjetelg
met een Duitser? Welk een verwaten pretentie! Welk een poging tot
geschiedvervalsing!
Ik vond het mijn plicht daar de vinger bij te leggen, ‘op Amsterdamse tenen te
gaan staan’, schreef de Gelderlander (30 mei 1967). Het commentaar volgt hieronder:
Het AR-kamerlid M. Schakel, burgemeester van Noordeloos, is een man,
die niet alleen gewend is in de Kamer voor de vuist weg te spreken, maar
ook om dáár en daarbuiten geen blad voor de mond te nemen. Men zal
zich hem herinneren van het door de tv uitgezonden kamerdebat over
Amsterdam. Door het weekblad Vrij Nederland over zijn standpunt in die
kwestie nader geïnterviewd, heeft oud-LKP'er Schakel een juist woord
gesproken.
Op de vraag van interviewer J. van Tijn waarom hij het argument, dat
Amsterdam de in de oorlog zwaarst getroffen stad was geen argument
vond om het huwelijk van Beatrix en Claus niet in Amsterdam te sluiten,
antwoordde de heer Schakel o.m., dat hij niet kan inzien ‘waarom
Amsterdam meer gewond zou zijn dan andere steden’.
De heer Schakel heeft het hiermee aangedurfd op een hele reeks
Amsterdamse zere tenen te gaan staan. Maar terecht, Amsterdammers
zijn er - vooral via de publiciteitsmedia - in geslaagd de mythe op te
bouwen, alsof hun stad het zwaarst onder de oorlogsellende zou hebben
geleden en alsof Amsterdam een stad van louter verzetslieden is geweest.
Ongetwijfeld heeft Amsterdam een zware, zeer zware tol betaald, niet in
het minst door de massamoord op zijn joodse inwoners. Maar... ten slotte
hebben de zich zo graag ‘lastig’ noemende Amsterdammers hun joodse
medeburgers toch maar laten wegvoeren, een februaristaking ten spijt.
Een opstand als in Warschau heeft Amsterdam tenslotte niet opgebracht.
Wij willen hiermee geenszins beweren, dat Amsterdam een dergelijke
opstand met al zijn gruwelijke consequenties had moeten ontketenen.
We willen er slechts mee zeggen, dat het de hoofdstad wel zou passen
om enige bescheidenheid aan
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de dag te leggen en zich wat minder op de borst te kloppen. Er zijn
namelijk steden in Nederland, die, in verhouding tot Amsterdam, meer
onder het oorlogsgeweld hebben geleden.
Maar ja, alles wat buiten Amsterdam is gelegen, is in Mokumse ogen ten
slotte slechts ‘provincie’, of het nu om Rotterdam, Den Haag of
Tietjerksteradeel gaat.
We zouden ons daarnaast kunnen voorstellen, dat het de 11.133.000
niet-Mokumse Nederlandsers onderhand danig begint te vervelen steeds
maar weer met het ‘lastige Amsterdam’ te worden opgescheept. Alsof
Nederland alleen maar uit ‘Amsterdam’ bestaat.
In 's lands vergaderzaal volgde ik de mijns inziens correcte traditie, dat ons
Koningshuis - als het effe kan - buiten de disputen blijft. Veel tijd om de gedachten
te ordenen was er niet. Toch voldoende om een redelijk lopend, life-uitgezonden
bijdrage te componeren. Ik stelde er ditmaal onder weinig favorabele omstandigheden
een eer in de traditie van uit het blote hoofd spreken overeind te houden. Op dun
ijs is snelheid het veiligst, het werd derhalve geen lang verhaal.
Het debat kreeg nog een pikant tintje toen Smallenbroek meedeelde, dat hij de
slotconclusie uit het laatste en beslissende gesprek met Van der Molen op de
achterkant van een sigarendoos had gekrabbeld. De oppositie zag daarin een bewijs
van de onzorgvuldigheid waaraan Smallenbroek zich in deze zaak schuldig zou
hebben gemaakt. Die beschuldiging verdween bij het latere onderzoek van de
commissie-Enschedé als sneeuw voor de zon. Ik kenschetste deze pikante
mededeling bij de replieken als een staaltje van ontwapenende eerlijkheid.
Uit de Handelingen valt te concluderen dat mijn afleidingstactiek redelijk lukte, zij
het dat de door de wol geverfde Marcus Bakker niet in mijn valletje trapte.
Noch een motie-Geertsema noch die van Beernink zond Smallenbroek de woestijn
der gevallen ministers in. De Kamer ging op zomerreces. Tijdig genoeg om met
Anna in Hoornaar de verlichte tuinen te bewonderen en van een genoeglijk
afzakkertje te genieten.
Na Van der Molen was de beurt aan Van Hall. Het onderzoek naar de situatie in
de Amsterdamse politietop door de commissie-Enschedé viel ook voor burgemeester
Van Hall niet gunstig uit. Het was duidelijk dat hij moest heengaan. De sfeer die
rond hem was gegroeid, dwong hiertoe. Van Hall zelf was ook al op dat idee
gekomen.

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

111
Op maandag 22 mei 1967 legde het kabinet-De Jong (achter de regeringstafel zaten
inmiddels De Jong, Beernink en Polak) te één uur een verklaring terzake af. De
Kamer ging terstond tot debat over. ‘Dit eerste belangrijke optreden van het kabinet
belooft weinig goeds,’ beweerde de inmiddels tot de oppositiebanken veroordeelde
Den Uyl. Anneke Goudsmit leverde haar maidenspeech. Zij wapperde direct al met
een motie. Ik nam de honneurs voor de ARP waar. Ondanks mijn in de ochtenduren
in de fractie gestelde vraag, of het wel zo tactisch was dat een dorpsburgemeester
het ontslag van de hoofdstedelijke collega behandelde.
Amsterdams publiek was er genoeg. De chauffeur van de burgemeester, Roel
Jongen, de wethouders Elsenburg en Verheij (de laatste zei er vijftig gulden voor
overgehad te hebben als hij vijf minuten op het spreekgestoelte had mogen staan),
de in smetteloos witte tennisbroek gestoken Roel van Duijn en Rinus Ferdinandusse
die was gekomen ‘om eens lekker te lachen’ maar zich gewoon verveelde.
Het mensonterende verschijnsel van de gijzeling werd ook ons land niet bespaard.
Op prinsjesdag 1974 (17 september) was ik voor de eerste en laatste maal niet in
jacquet doch in wandelkostuum, en dat ondanks het feit dat ik tot de commissie van
leden uit Eerste en Tweede Kamer behoorde die de koninklijke familie de Ridderzaal
in- en uitgeleidde. Op het Binnenhof geen garderegimenten. De familie kwam in
een zwarte limousine. Oorzaak: de al dagen durende gijzeling in de nabije Franse
ambassade. Die avond onmoette ik in ‘de Witte’ tijdens een buffet-eten een aantal
lieden die door de geallieerden tijdens de oorlog als geheim agent in bezet gebied
geparachuteerd waren. Ik had met die dienst in verbinding gestaan. De ontmoeting
was hartelijk en emotioneel. Niet in de laatste plaats door de gebeurtenissen op
enkele honderden meters afstand. Om 20.50 uur stapte ik ‘de Witte’ uit en de
gegijzelden de bus naar Schiphol in. Mijn handen jeukten. Over mijn boordradio
volgde ik de tocht naar onze nationale luchthaven en thuis de verdere afwikkeling
aldaar. Om 22.22 uur steeg het gezelschap op. 22.22 uur! Carnaval in duplo, als
het niet zo ernstig geweest ware.
Op 2 december 1975 leverde ik namens de AR-fractie onze bijdrage voor het
eindverslag bij het wetsontwerp wijziging begraafwet in. De plenaire afhandeling
moet nog plaatsvinden! Maar er vielen die
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dag wel twee doden bij een gijzelingsoperatie van Zuidmolukkers in de trein tussen
Beilen en Hoogeveen. Donderdag 12 februari 1976 nam ik voor de AR-fractie deel
aan het debat over beide gijzelingen.
Op 16 mei 1977 sprak ik in het kader van de kamerverkiezingen van 25 mei in
het Hervormde Gebouw naast de Koepelkerk in Smilde. Het was een uitverkocht
huis, het terrein rondom de kerk stond bomvol auto's. Bij de bespreking van mijn
rede dook telkens weer het verwijt op dat ‘Den Haag’ de spanningen tussen de
Zuidmolukkers en de Nederlandse bevolking schromelijk onderschatte en dat ons
de rekening gepresenteerd zou worden. Precies één week later (23 mei) was dat
het geval.
Maandag 23 mei werd een zonnige, warme dag. Precies het weertje om een fikse
trainingstocht te maken langs de Linge door de Betuwe in haar nabloei. In het dorpje
Gellicum stopte een AOW'er te fiets naast mij. ‘U kent mij niet, maar ik ken u wel.
Die Ambonezen hebben nu een school met kinderen overvallen. Jullie moeten al
die lui op een boot naar Indië zetten. Tabé!’
In een visserscafeetje, waar ik van kwart over één tot twee uur ‘schafte’, kreeg ik
via de radio de eerste informatie over het drama, dat later in een wit regeringsstuk
zou heten: ‘De gijzelingen in Bovensmilde en Vries’.
Twee dagen later ging de natie naar de stembus. Den Uyl haalde alle nestjes ter
linkerzijde (van hem) vrijwel leeg. De PVDA won 10 zetels. Binnen één maand - om
precies te zijn op 23 juni - debatteerde de Kamer met het demissionaire kabinet-Den
Uyl over de dramatische ontknoping van die gijzeling.
Het CDA stond nog niet met een eigen, niet te veronachtzamen kraam op de
vaderlandse partijenmarkt, maar KVP-ARP-CHU hadden wel met één lijst aan de
verkiezingen deelgenomen. De partijenfusie moest nog volgen, de fusie van de
fracties was inmiddels een vooruitgrijpend feit. Een van de consequenties: één
woordvoerder namens de drie (49 kamerleden). Voor de behandeling van de
gijzelingszaak viel de keuze op mij. Temidden van de lopende formatie- en
fractieperikelen leverde ik het schema voor mijn interventie.
Wij vergaderden in die periode tijdelijk in de Handelingenkamer. De ‘old-timers’
zaten aan de U-vormige tafel, de ‘nieuwe aanwinsten’ in de banken voor pers en
publiek. Goed voor hun bescheidenheid! Alhoewel enkelen - ik zal hun namen met
de mantel der
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liefde bedekken - zich gedroegen alsof ze nagenoeg rijp waren voor het ridderschap
van de Nederlandse leeuw, terwijl zij naar mijn gevoelen politiek de baard nog in
de keel hadden. De antirevolutionaire kornuiten kenden mijn ‘draaiboek’ voor dit
soort optredens, de vrienden en vriendinnen uit de andere bloedgroepen - een van
de naarste woorden in dit verband! - maakten er voor het eerst kennis mee. Hun
reactie was gemengd: enkelen wilden details bijvijlen, de hoofdmacht gaf zich con
amore gewonnen. Ik heb dat bijzonder gewaardeerd.
Het onderwerp raakte mij tot in de laatste vezel van mijn ziel. De zwaardmacht
van de aardse overheid, leven en dood waren in het geding. Dat deze drie tot nu
toe separaat optredende geestesstromingen zich op dit betoog wilden vinden, was
voor mij het bewijs dat het CDA, verre van een toevalstreffer, een schot in de roos
betekende.
Als men mij zou vragen aan welke van mijn kamerredevoeringen ik persoonlijk
het meeste gewicht zou willen toekennen, dan kies ik voor die van 23 juni 1977
(uitgesproken tussen kwart vóór en kwart over vijf).
Achter de regeringstafel zaten Den Uyl (zijn kabinet was op 22 maart gevallen),
Van Agt, de Gaay Fortman, Van der Stoel, Van Doorn en Zeevalking. Gajus deed
mij via een bode een briefje overhandigen: ‘Machtig, Maarten’.
Verscheidene gegijzelden zaten op de gereserveerde tribune, onder hen Jan
Cuppen, docent aan de tekenacademie van Tilburg. Zijn commentaar in de NRC van
2 juli 1977 luidde: ‘We zijn ook naar het kamerdebat geweest. Waarschijnlijk had ik
het niet moeten doen. Ik heb alleen de rede van Schakel ervaren als iets dat
evenredig was aan de mate van emotionaliteit van het gebeurde. Ik begrijp het spel
wel. Veel meer dan een vette punt achter het parlementaire jaar was het niet.’
Half één in de nacht ging de Kamer op zomerreces. Anna was net thuis van een
flamboyant feest op kasteel Loevestein. Daar had het bedrijf Smits te Vuren (eertijds
te Utrecht) - omzetters van diergebeente in waardevolle zaken - het 150-jarig bestaan
gevierd. Anna was daar omdat zij de vrouw van de president-commissaris is.
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Trekpiano met veel registers
Mijn relaties met het departement van Verkeer en Waterstaat (aanvankelijk aan het
Binnenhof, later in het door de KLM verlaten gebouw aan de Plesmanweg, schuin
tegenover het inmiddels verdwenen hotel ‘De Witte Brug’) had ik aanvankelijk willen
plaatsen onder het kopje: Klavier met veel toetsen. Dat ik op de trekpiano (accordeon,
handharmonica) ben gevallen, heeft twee redenen. Deze keuze houdt een kleine
hommage in aan het adres van oudcollega, bovendien fractievoorzitter,
staatssecretaris en minister van Buitenlandse Zaken Norbert Schmelzer, die naar
eigen schriftelijk vastgelegd getuigenis, dit instrument even virtuoos bespeelt als
indertijd zijn bloedeigen KVP-kamerfractie. De tweede reden voor deze keuze hangt
samen met de partijpolitieke waardering voor dit departement. Het rangeert nooit
hoog in de politieke tombola die kabinetsformatie heet. De leverantie van de
minister-president is het meest begeerlijk. Volgen Financiën, Buitenlandse en
Economische en Sociale Zaken. Niet te vergeten Onderwijs en Binnenlandse Zaken.
Verkeer en Waterstaat is een sluitpost: de coalitiepartij die in het hoofdtoernooi niet
volledig in de prijzen is gevallen levert de bewindsman. Een aperte onderwaardering
van het werkelijke aandeel dat via dit departement aan het openbaar bestuur in
Nederland geleverd wordt. Ik ben wellicht wat ‘bedrijfsblind’; onder dit voorbehoud
waag ik dan toch maar de stelling, dat ik geen departement zou weten waar het
hoofd van het departement zoveel concrete beleidsbeslissingen in zoveel (ten dele)
zeer uiteenlopende sectoren moet nemen als op Verkeer en Waterstaat.
Vandaar mijn beeld: de trekpiano ziet er in gesloten toestand van buitenaf bekeken
weinig imposant uit. Maar met een goede artiest aan het instrument zit er een enorm
stuk notenbereik in. Ook als de ministeriële artiest niet voor het instrument geschapen
is, blijft het brede scala van mogelijkheden en opdrachten op dit departement
bestaan.
Ik maakte de volgende accordeonisten mee:
Kabinet-Marijnen: mr. J. van Aartsen en M.J. Keijzer (staatssecretaris)
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Kabinet-Cals: J.G. Suurhoff en ir. S.A. Posthumus (staatssecretaris)
Kabinet-Zijlstra: prof.dr. J.E. de Quay en mr. L. de Block (staatssecretaris)
Kabinet-De Jong: drs. J.A. Bakker en M.J. Keizer (staatssecretaris)
Kabinet-Biesheuvel: prof.dr. W. Drees, drs. B.J. Udink en dr. R.J.H. Kruisinga
(staatssecretaris)
Kabinet-Den Uyl: drs. Tj. Westerterp en dr. M.H.H. van Hulten (staatssecretaris)
Kabinet-Van Agt: ir. D.S. Tuynman en mevr. drs. N. Smit-Kroes (staatssecretaris)
Van de ministeriële spelers krijgt Joop Bakker van mij de eerste en Suurhoff de
tweede prijs (de laatste ondanks een snel verslechterende gezondheidstoestand).
Van Aartsen was teveel Haags ambtenaar, Drees in te sterke mate een nota's
producerende kamergeleerde, Westerterp in de eerste plaats
voorzitter-secretaris-penningmeester van de BV ‘Behoud Westerterp’, Tuynman een
beminnelijke, in de verkeerstuin verdwaalde ‘groene fronter’.
Het staatssecretariaat op Verkeer en Waterstaat is het meest inhoudelijke van
alle onderministerschappen. Posthumus en Keijzer eindigen voor mij ex aequo aan
de top. Vakjongens van formaat. Met Kruisinga had ik een voortreffelijke persoonlijke
relatie, Van Hulten was een gedreven displaced person in deze sector, Neelie deed
afbreuk aan haar vakvrouwschap door haar overdreven publiciteitszucht, haar
egocentrische instelling (zij betrok bij voorbeeld de voorzitter van de vaste commissie
van Verkeer en Waterstaat alleen bij de zaken als zij persoonlijk in de klem dreigde
te geraken) en haar epidemische afwezigheid door werkbezoeken in verre delen
van de wereld.
Keijzer had een andere benadering. Had hij buitenlandse gasten, dan behoorde
de voorzitter van de kamercommissie tot zijn genodigden. Op 23 juni 1970 kon ik
hem van dienst zijn. Op bezoek was de minister van Verkeer en Waterstaat van
Rusland. Keijzer gaf een diner in de ‘Beukenhof’ in Oegstgeest. Het aperitief genoten
wij in de fraaie tuin van dit etablissement. Tijdens het diner onder de hanebalken
gaf de Rus hoog op van de diepgewortelde vredesverlangens van zijn volk, welke
zich scherp zou aftekenen tegenover de imperialistische bedoelingen van het
Navo-blok. Mike
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Keijzer was gastheer, hij bleef zich dienovereenkomstig correct gedragen. Ik was
een onafhankelijke volksvertegenwoordiger, ik heb de zakken van die Rus helemaal
volgestopt. Hij kreeg in de loop van de avond alle lichtere kleuren van de regenboog.
De man was er kennelijk niet aan gewend dat parlementsleden zich niet tot applaus
beperken.
In de loop van mei 1979 ‘onthulde’ staatssecretaris Smit-Kroes, dat zij inzage had
gekregen in een CDA-document, waaruit zou blijken dat het CDA de uitslag van de
aanstaande Euroverkiezingen tot toetssteen zou hebben gemaakt voor het al of niet
voortzetten van de regeringscombinatie met de VVD. Als eerste ondervoorzitter van
de CDA-fractie woonde ik alle belangrijke partijvergaderingen bij en stond ik op de
verzendlijst van de wezenlijke partijstukken. Uit dien hoofde wist ik dat het
alarmerende verhaal van Neelie uit de een of andere (VVD?) duim gezogen moest
zijn.
In dit verband werd ik op 4 mei 1979 door Kamperman van Tros Aktua
ondervraagd.
Haar bekwaamheid had ik in dat interview duidelijk buiten twijfel gesteld. Wel had
ik gezegd: ‘Maar als ze buiten dat veld (van staatssecretaris) treedt, vind ik haar
meer geslaagd als fotomodel dan als voorlichtster met verantwoordelijkheid bekleed
ten opzichte van kiezers.’ Wat volgde? Journalisten die elkaar klakkeloos naschreven,
publiceerden dat volgens Schakel op Verkeer en Waterstaat slechts een fotomodel
resideerde. Zo bracht Het Vrije Volk (niet direct uitmuntend in objectieve politieke
voorlichting) van 8 mei 1979 onder de kop ‘De harde onthullingen van Neelie’:
‘Volgens Schakel, vice-voorzitter van de CDA-fractie en trouw supporter van het
kabinet, niet meer dan een fotomodel. Uniek in de parlementaire historie: de opname
van een fotomodel in een kabinet. Dat verdient navolging. Wil Den Uyl alvast eens
gaan neuzen in het Rooie-Vrouwenbestand?’
Bij mijn aantreden als parlementslid werd ik hulp-accordeonist, sedert 1 juli 1952
was ik secretaris van het waterschap ‘De Overwaard’, wat mij het plaatsvervangend
lidmaatschap van de vaste commissie Verkeer en Waterstaat opleverde. Het was
een begeerde commissie. In die jaren de ‘reisclub’ (later overvleugeld door
commissies als Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) en daardoor
bemand door senioren.
Binnen het verdeelschema der werkzaamheden in de AR-kamer-
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fractie kwam er steeds meer Verkeer en Waterstaat-werk op mij af en het duurde
niet lang of ik was in die kring de hoofdbespeler van dit instrument en bij de
onderlinge verdeling der voorzitterschappen over de fracties viel mij in september
1971 het voorzitterschap van Verkeer en Waterstaat toe. Ieder jaar opnieuw wordt
de verdeling bezien, ik heb die post tot aan mijn aftreden in 1981 bekleed.
Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBA) vond in dat 10-jarig voorzitterschap
aanleiding om de zilveren legpenning van deze organisatie voor 1981 aan mij toe
te kennen: ‘Hij vervulde de functie van voorzitter van de vaste commissie voor
Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer met grote toewijding en verve. Hij was
ook voor het bedrijfsleven steeds gemakkelijk bereikbaar en toonde als een waar
bestuurder oog voor de wensen en noden van de leden van die verenigingen uit
onze kring, die met Verkeer en Waterstaat te maken hebben. Hij was het ook, die
voor ons de politiek tot een levend gebeuren maakte.’
Het voorzitterschap van een vaste commissie betekent dat betrokkene de
orkestleider wordt van het kamersmaldeel dat zich met name op deze sector van
het totale overheidsbeleid toelegt. Vanaf 1971 vervulde ik de schakelfunctie tussen
dat onderdeel van het parlement en het departement van Verkeer en Waterstaat,
een van de oudste ministeries met een goed ambtelijk apparaat. Rijkswaterstaat ik maakte Van der Kerk en Tops mee - heeft wereldfaam. Maar ook het departement
zelf onder de voortreffelijke leiding van de secretarissen-generaal Vinkestein en De
Man kan de vergelijkende toets der kritiek ruimschoots doorstaan. Echte ‘missers’
onder de bewindslieden komen niet voor, het apparaat houdt zelfs de zwakste
overeind. Op 28 september 1971 zat ik de vaste commissie voor het eerst voor. Het
was een enerverende dag. De grenswijzigingen rondom Alkmaar werden plenair
afgehandeld. Betoging op het Binnenhof, spanning in een tot de laatste mogelijkheid
gevuld kamergebouw. Als woordvoerder voor de anti's werd ik slechts in de tijd dat
ik op het spreekgestoelte stond met rust gelaten. Onder die omstandigheden startte
ik in de theepauze als nieuwbakken commissievoorzitter. Een treffende illustratie
van het Binnenhofse werkklimaat.
Op 15 november viel voor mij de eerste van de serie ‘officiële openingen’, waaraan
Verkeer en Waterstaat in deze episode van de vaderlandse historie zo rijk was: het
ingebruiknemen van de ver-
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keerswegen op de Delta-afsluitdammen in Haringvliet en Brouwershavense Gat.
Als Majesteit erbij betrokken was - en dat was hier het geval - dan plaatste het
departement haar tussen de minister (in dit geval Drees jr.) aan haar rechterzijde
en de voorzitter van de vaste commissie aan haar groene zijde. Symbool van de
schakelende functie van de Kroon tussen uitvoerend bewind en
volksvertegenwoordiging.
Wij startten die wazige novembermorgen in garage Vermaat in Hellevoetsluis.
Majesteit in een old-timer aan de kop van de stoet, 26 bussen volgden. Over de
Haringvlietdam naar Flakkee (ik dacht aan moeizame veertochten na spreekbeurten
op dit eiland) en toen over de Brouwersdam naar het eerste Zeeuwse eiland. Vandaar
moest ik mij - helaas - in ijltempo naar de residentie laten afvoeren. Daar wachtte
mij in het Hottheater nabij Hollands Spoor, in het kader van NOS-opnamen voor een
‘kort geding’ over steun van kerken aan gewapende revolutionaire bewegingen, een
warme ontvangst. 's Morgens de buurman-ter-linkerzijde van Majesteit, 's avonds
mikpunt van opgewonden schapenveldragers. Het leven van een politicus is rijk
aan variatie. Op het kort geding kom ik nader te schrijven.
Van de vele ‘officiële toestanden’ waaraan de commissievoorzitter in de loop van
het decennium mocht deelnemen, wil hij er één aan de vergetelheid onttrekken,
omdat hij toen door het befaamde oog van de even beroemde naald kroop.
Een kamerlid is zijn eigen chauffeur. Zoals reeds vermeld, elke kamerdag eindigde
met een thuisreis. De toenmalige voorzitter van V en W was en is een liefhebber van
een mooi glas wijn. Hij was er zich van bewust dat een proces-verbaal wegens rijden
onder invloed aan het adres van de voorzitter van de verkeerscommissie
frontpaginanieuws zou betekenen. Uit die wetenschap heeft hij door de jaren heen
de voor de hand liggende conclusie getrokken.
Eén keer liep dat wat uit de hand. Het was dan ook een bijzondere gelegenheid.
Op 14 juni 1973 was er ter gelegenheid van een CEMT-samenkomst in Nederland
een groot aantal Europese ministers van Verkeer in de Ridderzaal voor een
black-tie-diner bijeen. Anna en ik waren onder de genodigden. Persoonlijk had ik
op het punt der consumpties al een handicap. Ten kantore van de ANWB was de
Stichting Weg voor de eerste keer bijeen. Ik vertegenwoordig tot op de huidige dag
in dat bestuur het goederenvervoer over
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de weg. Wij bevestigden onze start met een drankje. In de Ridderzaal was men gul
met champagne en ik been zeer gecharmeerd van dit edele vocht. Anna en ik zaten
aan tafel met de verkeersministers van Zweden, Denemarken, Frankrijk en Turkije.
De laatste inviteerde Anna voor de opening van de brug over de Bosporus, die
Europa met Azië zou gaan verbinden. Jammer voor Anna dat hij zijn belofte vergat,
maar wij dronken op die opening alvast een glas champagne. De thuisrit voltrok
zich via Rijswijk. Ik zat op de linkerbaan naast een wagen die met ons 50 km reed.
Achter mij begon een gejaagde automobilist met de koplampen te knipperen. Ik
wilde geen gelegenheid tot overtreden van de verkeersregels geven en stak
vermanend vijf vingers (staande voor 50 km) omhoog. Bij het eerstvolgende stoplicht
schoot de achterligger naast mij. Het was een politiewagen! De geagiteerde bijrijder
trok mijn portier open, zag mijn black-tie (niet bepaald een geruststellende indicator)
en nam mij verbaal onder vuur. Mijn redding was het stoplicht dat op groen sprong,
en een op het trottoir liggend manspersoon, wiens politiële assistentie voor de beide
Rijswijkse politiemannen terecht hoger rangeerde dan het afhandelen van mijn
geval. Mijn persoonlijk consumptiegedrag werd er nog stringenter door.
Het wordt tijd om stil te staan bij de zeer uiteenlopende registers van de trekpiano
Verkeer en Waterstaat.
De zeescheepvaart: een eeuwenoude, oer-Hollandse vorm van bestaan. De grote
en de kleine handelsvaart. Conférences en zeevaartdiploma's. Verontreiniging van
de zee. Steun aan de scheepsbouw. Vele malen heb ik als lid van de Kamer hetzij
in openbare commissievergadering, hetzij in plenaire vergadering het woord in deze
deelsector gevoerd. Hoe zeer men als geïnteresseerd en verantwoordelijk kamerlid
zich toch slechts in de marge van de wezenlijke problematiek beweegt, heb ik ontdekt
sedert ik op 16 mei 1979 commissaris van de Koninklijke Nedlloyd, de grootste
overgebleven Nederlandse rederij, ben geworden.
De binnenvaart: een bedrijfstak met uitzonderlijke kansen in een land waar de
drukst bevaren rivier ter wereld (de Rijn) de drukst bevaren zee (de Noordzee)
ontmoet. Ondanks dat toch geen florerende bedrijfstak. Ik kende ze van binnenuit.
Ik volgde mr. A.B. Roosjen (AR-kamerlid - bekend van de jaarsluitingen van de NCRV
op oudejaarsavond) op als voorzitter van COS, een vereniging die
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zich bezighoudt met het speciale onderwijs aan de kinderen van de binnenschippers
en de zorg voor de internaten waarin de kinderen van deze varende gemeenschap
een vervanging van het ouderlijk huis moeten vinden. Mooi maar moeizaam werk,
zoals dit schipperswereldje in haar geheel bloeiend, doch tezelfder tijd verhipte
lastig is. Schipper naast God. Individualistisch. Eigenheimers. In het politieke vlak
altijd weer spanningen veroorzakend. Gezellig volk op de jaarvergaderingen van
‘Schuttevaer’ onder de bezielende leiding van mr. Van Dam, die ik vrijwel jaarlijks
met veel genoegen bijwoonde; bepaald kwaadaardig als ze op de schippersbeurs
of in de vaarwegen dwars gaan liggen.
Hun aandeel in het transportgebeuren nam af door externe en interne oorzaken.
Van oudsher belangrijke onderdelen als kolenmijnbouw en bouwnijverheid (vooral
zand en grind) zagen hun activiteiten sterk dalen. Dat vervoer geschiedde door
historische gebondenheid vooral door de spoorwegen en de binnenvaart, die door
deze ontwikkelingen gevoelige verliezen moesten incasseren. De binnenvaart wordt
naar mijn vaste overtuiging in de slag om de klant in de vervoerssector afgeremd
door een verouderd systeem van marktordening. In 1933, dieptepunt van de
vooroorlogse economische recessie, besloot de toenmalige overheid in
overeenstemming met het betrokken bedrijfsleven, tot een distributie van voorhanden
vracht. Het noodverband kreeg de naam van ‘evenredige vrachtverdeling’, de
verladers melden hun vrachten bij de toen ingestelde schippersbeurzen, de
binnenschippers liggen in de rij tot zij aan de beurt zijn. Een verantwoord systeem
in crisistijd, een domper op ondernemersactiviteit in de naoorlogse sterk oplevende
economie. De wachter-langs-de-wal op zijn snede van de vervoerskoek moet wel
van bijzondere allure zijn, wil er uit hem een attent, actief ondernemer groeien. De
verlader, die maar af moet wachten welke schipper de beurs hem toebedeelt, heeft
de neiging over te schakelen op een andere vervoerstechniek (meestal wegtransport),
zelf een schip aan te schaffen (eigen vervoer) of gebruik te maken van een
mogelijkheid die de Wet goederenvervoer binnenscheepvaart hem biedt: een vaste
relatie aan te gaan met één bepaalde vervoerder (relatievaart). Het over de beurs
omgeslagen vervoerspakket daalde van 48,2% (in 1954) tot 22,6% (in 1968).
De enige, echte sanerende beslissing zou het afschaffen van het in 1933
aangebrachte noodverband (toen bedoeld om maximaal tot
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1938 te duren) zijn. Een daartoe strekkend, reeds onder verantwoordelijkheid van
staatssecretaris Keijzer opgesteld wetsontwerp kwam in 1975 op de kameragenda.
Van Hulten nam het wetsontwerp voor zijn politieke verantwoordelijkheid. De Kamer
werd door een blokkade van de Nederlandse waterwegen (georganiseerd door een
stakingscomité onder leiding van Van Laak) onder druk gezet. Op 26 en 27 augustus
1975 was dit wetsontwerp plenair aan de orde. De Kamer nam in overgrote
meerderheid een tweeslachtige houding aan. De meeste fracties spraken uit dat
het systeem van evenredige vertegenwoordiging achterhaald was, maar met
onderling nogal afwijkende argumenten stemde men toen puntje bij paaltje kwam
tegen het aan de orde zijnde wetsontwerp. Zelfs de eigen politieke club van Van
Hulten. Hij zou zich daarover later beklagen. Van Hulten kreeg slechts steun van
de AR-kamerfractie, die haar woordvoerder op één lijn had weten te krijgen. De EV
hangt nog altijd als een veel te zware hypotheek boven de binnenvaartvervoersmarkt.
Het wegvervoer: vergeleken met schip en rail is de vrachtwagen een late
verschijning op de vervoersmarkt. Een geduchte concurrent: vervoer van huis tot
huis (geen overslagkosten), in het rollend materieel zich soepel aanpassend aan
de wensen van het verladend bedrijfsleven. In onze grote buurlanden ligt het
overwicht bij het zuiver binnenlandse vervoer met een historische gebondenheid
aan de spoorwegen en de binnenvaart. Het vervoersbeleid in deze landen richt zich
door de jaren heen sterk op de bescherming van het eigen binnenlands vervoer.
Dit nu staat haaks op de naoorlogse ontwikkeling dat het vervoer tussen de landen
sterker groeit dan het zuiver binnenlandse vervoer. Bij dat internationale transport
is de Nederlandse transportondernemer koploper. Met gepaste beroepstrots noemt
hij zich de vrachtvaarder van Europa. Hij stuit daarbij op de geschetste nationale
autarkie. De EEG blijft in vervoersopzicht een uitermate schamele vertoning.
De kurk waarop dat grensoverschrijdend vervoer drijft, is een systeem van
ritmachtigingen, waarvan het totale aantal in taaie bilaterale onderhandelingen wordt
bepaald. Door onze vooruitgeschoven positie in dat internationale vervoer is onze
behoefte altijd groter dan die van de andere partij. Gevolg: te lage contingenten, die
voor het verstrijken van de contractperiode uitgeput waren, met als dreiging een
tijdelijke volledige uitschakeling van de Nederlandse transportondernemer. Gelet
op de in het rollend
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materieel belegde kapitalen en de hoge vaste lasten (belasting, verzekering) een
catastrofale ontwikkeling.
Onder zulke omstandigheden heb ik enkele malen van de Kamer verlof gekregen
de regering (in casu Buitenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat) te interpelleren.
Zo herinner ik mij 9 mei 1968. Nadat wij in de fractiekamer onze oud-fractieleider
Bruins Slot met de directeur van het Christelijk Instituut Beyers Naudé uit Zuid-Afrika
hadden aangehoord, interpelleerde ik de regering over 1950 benodigde vergunningen
op Duitsland.
In juni 1973 was het weer mis met Duitsland. Ditmaal interpelleerde ik minister
Westerterp en staatssecretaris Brinkhorst. Een motie die de regering tot nieuwe
onderhandelingen opwekte, verwierf algemene steun. De daarop volgende
onderhandelingen werden met succes bekroond. Dat mocht ook wel, want persoonlijk
moest ik nogal wat inleveren. Onze oudste was na een voltooide studie (economie)
in militaire dienst reserve-officier Luwa geworden. Op 20 juni 1973, de dag van de
interpellatie, legde hij de eed af. Vader ontbrak bij de plechtigheid. Mijn afwezigheid
deed mij ook om een puur persoonlijke reden leed: het had mij in 1938 gestoken,
dat vijf jaar HBS goed was voor toelating tot de SROI (school voor reserve-officieren
infanterie), maar dat vier jaar kweekschool + twee jaar hoofdakte tot niet meer dan
de sergeantenrang leidde. Op 20 juni 1973 werd er met de beëdiging van onze
stamhouder tevens een kleine persoonlijke rekening vereffend. Vandaar!
Ik kende dat goederenvervoer over de weg ook van de andere, de
ondernemerskant. Sedert 3 juni 1967 bekleed ik de functie van voorzitter van de
Vereniging van Protestants-Christelijk Beroepsgoederenvervoer over de Weg.
Door de jaren heen heb ik ernaar gestreefd de dubbele verantwoordelijkheden
gescheiden te houden. Goed in de gaten houden welke pet je op een gegeven
moment op hebt. Eind november 1974 werd de loyaliteit naar twee kanten op een
zware proef gesteld.
De regering besloot - in het kader van een EEG-beslissing - tot de invoering van
de tachograaf: een op de vrachtwagen gemonteerde schijf om rij- en rusttijden te
controleren. Internationale chauffeurs vreesden van de invoering van deze
controleschijf een daling van hun inkomsten uit overuren. Transporteurs van verse
groenten en bloemen uit het Westland vreesden niet meer aan de verlan-
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gens van hun verladers te kunnen voldoen. Door samenwerking van deze
groeperingen ontstond een actiecomité dat blokkades van grensovergangen pleegde.
Van de deelnemende ondernemers waren de meeste lid van mijn organisatie. Bij
hun activiteiten hadden zij - buiten mijn medeweten - bijstand gehad van enkele
leden van de PCB-staf. Na vernomen te hebben wat er stond te gebeuren, riep ik op
dinsdag 26 november 1974 te één uur het hoofdbestuur van mijn organisatie in
spoedzitting bijeen. Bij mijn vertrek van huis deelde ik Anna mede, dat ik de avond
van die dag wel geen voorzitter van de PCB meer zou zijn. Ik was niet bereid die
functie langer te bekleden, indien mijn organisatie zich solidair zou verklaren met
gewelddadige acties, die zich richtten tegen onze overheid, die een EEG-aanbeveling
uitvoerde. 26 november 1974 zou mijn moeilijkste PCB-dag worden. Reeds tijdens
de fractievergadering in de ochtend kwam er een telefoontje binnen van de algemeen
secretaris van Ede, dat mijn mede-HB-leden het voorbeeld van de neutrale
zusterorganisatie NOB wilden volgen door ons als PCB solidair met de
blokkade-activiteiten te verklaren. Ik verhief mijn veto. Men kan zich voorstellen in
welk klimaat de HB-vergadering om één uur van start ging. Voor de deur het
actiecomité (bestaande uit NOB'ers en PCB'ers), dat toegang tot de HB-vergadering
eiste. Binnen mijn HB was een sterke stroming die dat in wilde willigen. Ik kreeg een
meerderheid voor mijn benadering dat de PCB in deze zo vitale zaak in een
vergadering van haar wettig gekozen HB zou beslissen. De dialoog met het
actiecomité kon aansluitend plaatsvinden. Volgde een bewogen vergadering.
Invloedrijke HB-leden als Van der Lee en Van Spronssen wilden adhesie betuigen.
De laatste sprak krijtwit over het in de steek laten van onze chauffeurs. Die middag
moest het vaatje der stuurmanskunst diep aangeslagen worden. Het eind van het
lied was een meerderheid aan mijn kant. Met mijn aftreden als voorzitter had ik niet
geschermd. Dat vond ik een oneigenlijk pressiemiddel. Zou ik het onderspit hebben
gedolven, dan zou ik het op dat moment ter tafel gelegd en de voorzittersbiezen
gepakt hebben. Volgde een soort Poolse landdag met het actiecomité. Middenin
dat tumult kwam er een telefoontje uit de Kamer, dat minister-president Den Uyl
overleg wenste met de vaste commissies van Verkeer en Waterstaat, Justitie, Sociale
Zaken en Buitenlandse Zaken. Het kabinet wilde in overleg met deze commissies
een draaiboek opstellen voor het breken van de blokkades, maar daar traden de
commissies niet in. De reactie was: Regering regeer! Wij zullen u op uw daden
beoordelen.
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Op 28 november waren de acties afgelopen. Henk van Hoorn van Den Haag vandaag
vertelde mij van de aandrang, die er vanuit de progressieve gelederen was
uitgeoefend om mij in mijn ‘dubbelrol’ te ontmaskeren. Men had bij de redactie echter
geen gehoor gevonden. Het Vrije Volk kwam in haar editie van 2 december 1974
in het artikel ‘De verloederde actie van de gebroeders Plankgas’ niet verder dan
tendentieuze suggesties. Bewijs werd niet geleverd. Was ook niet te leveren!
Op 30 november was in de ‘Blijde Werelt’ de jaarvergadering van mijn PCB: druk
bezocht, wantrouwen, onbegrip. Mijn in de nacht daarvoor geconcipieerde jaarrede
nam gelukkig de kou uit de lucht.
Omdat ik nog één register van het v en w-accordeon (dat van de Oosterschelde)
wat nadrukkelijker ‘uitspelen’ wil, moet ik mij bij vele andere tot het uiterste beperken.
De prijs van het treinkaartje; de moorden op taxichauffeurs (in 1976 drie in één
maand), leidende tot (begrijpelijke) emotionele gesprekken met hun aktiecomités,
zo bij voorbeeld op 16 maart 1976 (de dag waarop in het verre Zambia aan dochter
Lia en haar man Fokke Goudswaard het eerste kind, een zoontje dat zij Tabo (=
Vreugde) doopten, geschonken werd).
De lotgevallen van de KLM en de uitbreiding van Schiphol, geluidshinder,
actiecomité dat in het holst van de nacht leden van de vaste commissie uit hun bed
belde (veel collega's zetten hun toestel 's nachts af, maar een dorpsburgemeester
kan dat niet maken).
De instelling, het opgaan, blinken en verzinken van het Rijkswegenfonds; de
behandeling van de Wet uitkering wegen; het uiterst fundamentele complex dat
onder de naam verkeersveiligheid samengevat wordt; de Scheidingsweg in het
Haagse die maar niet aangelegd wordt omdat een voorstander per ongeluk
tegenstemde (de uitslag werd daardoor 65 tegen 63 voor).
Onze rivieren, dijkverhogingen, sluizen, stuwen, bochtafsnijdingen (niet uitgevoerd
in de Ooijpolder bij Nijmegen), loodswezen.
Onder het kopje ‘bruggen’ een van mijn weinige regionale ‘wapenfeiten’. Toen in
de vorige eeuw bij Sliedrecht over de Merwede een spoorbrug werd aangelegd,
moesten de stroomopwaarts gelegen scheepswerven hun vrije vaart naar het
Rotterdamse havengebied voortaan via de Moerdijk vinden. Toen ook daar bruggen
geslagen
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werden, waardoor de passage van zeeschepen onmogelijk werd, ondervonden deze
werven van deze rechtmatige overheidsdaden grote schade. Als commissaris van
de scheepswerf ‘De Merwede’ te Hardinxveld was mij dat maar al te bekend.
Decennia lang zette de regio zich in voor het beweegbaar maken van de spoorbrug
bij Sliedrecht (Baanhoekbrug). Veel beloften, geen daden. In de regio sprak men
van de ‘brug der zuchten’. Aan de Sliedrechtse burgemeester Hendriks, senator
voor de PVDA, en mij is in het eindstadium de eer te beurt gevallen het laatste
beslissende zetje te mogen geven. Bij de ingebruikstelling van het verkeersplein bij
Gorinchem op 15 september 1976 bracht minister Westerterp de blijde tijding mee.
De zeehavennota: op de dag van de plenaire behandeling, 13 februari 1969 (een
dag van sneeuwbuien en gladde wegen) stelde onze volijverige fractiesecretaresse
Wil Vroegindeweij ten behoeve van de pers een samenvatting van mijn rede samen.
Wat hebben die parlementaire journalisten gemeesmuild: in plaats van
Scheldebekken stond er Schedebekken. Wil had iedere februarimaand met
hooikoorts te kampen. Na vele jaren bleek, dat die veroorzaakt werd door in het
fractiesecretariaat openbloeiende elzekatjes, waarmee ik haar jaarlijks vereerde.
Die bleven derhalve voortaan onafgesneden in de Alblasserwaard.
De nota waterhuishouding: in dit waterrijke land dreigt op termijn een tekort aan
drinkwater; door het in deze nota uitgewerkte en door de Kamer aanvaarde systeem
(een zoetwaterbekken in het IJsselmeer en een zoetwaterbekken in
Zuidwest-Nederland, gekoppeld door het Amsterdam-Rijnkanaal) is een dikke streep
gehaald door de latere beslissing de Oosterschelde zoet te laten.
De nota waterschappen: een door mij telkens weer met veel overgave bereden
stokpaardje.
Ontgrondingenpolitiek met de conflicterende kanten landschapsbescherming en
de winning van de benodigde hoeveelheden zand en grind.
De PTT: soms erg technisch. Zo technisch, dat in voorkomend geval slechts een
handjevol kamerleden enigszins doorhad waar het om ging. Zo de wijziging van de
Telegraaf- en Telefoonwet, die wij op 13 en 14 mei 1969 plenair behandelden. Het
ging over CAS (Centraal Antenne Systeem), GAI (Gemeenschappelijke Antenne
Inrichting), CAI, de monopoliepositie van PTT, auteursrechten, kabel of straalzender,
PTT verschafte ons informatie, prof.
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Bordewijk uit Delft deed ons weer andere toekomen. Slechts vijf kamerleden verloren
door de veelheid der bomen het zicht op het bos niet geheel en al: Gerda Brautigam
(PVDA), Assmann (KVP), Henk Vonhoff (VVD), Dijkstra (D'66) en ondergetekende.
Met Gerda Brautigam kon ik het door de jaren heen goed vinden. Een geestige,
hartelijke Mokumse. Toen ik haar tijdens een rede opwekte nu goed op te letten,
repliceerde zij ad rem: ‘Man, als jij daar staat, hang ik altijd geboeid aan je snor.’
De NRC van 14 mei 1969 gaf ons een eervolle vermelding: ‘De socialistische
mevrouw Brautigam en de antirevolutionair Schakel waren de enigen, die er goed
in slaagden om de problematiek van haar vaktechnische jargon te ontdoen. De heer
Schakel sprak zonder enige aantekening op papier te gebruiken. Een fraaie prestatie
van dit kamerlid, waarin hij niet werd nagevolgd.’
De politieke discussie in Nederland wordt inderdaad veelvuldig bedorven door
een overmaat aan deskundigheid op de vierkante meter. In dat soort situaties is de
opdracht: verstaanbaar blijven, oog houden voor de grotere politieke lijnen
waarbinnen jouw deelgebied gesitueerd ligt.
Rest mij melding te maken van een bepaalde manoeuvre in mijn niet aflatende
kruistocht tegen het misbruik (overmatig gebruik) dat de Kamer van het op zich
machtige instrument der motie maakt. Bij de behandeling van de V en W-begroting
voor het dienstjaar 1974 waren er maar liefst 25 ingediend (alleen over Rijksweg
15 al vijf stuks). Op dat moment een absoluut - later helaas nog verscheidene malen
verbeterd - hoogterecord. Een geachte vrouwelijke afgevaardigde vestigde tevens
een lengterecord, in een motie stond een woord van 35 letters:
openbaarvervoerinfrastructuurfonds. Op 21 februari 1974 kwamen ze in stemming.
Ik had in de wandelgangen rond laten seinen dat ik bij iedere motie hoofdelijke
stemming zou vragen. Deelde het vertrouwelijk mede, de beste aanpak voor een
snelle verspreiding. Dat was Binnenhofs topnieuws. Bij de eerste motie vroeg ik
inderdaad hoofdelijke stemming. Daarna heb ik de gevoelens der collega's te mijnen
aanzien maar niet verder op de proef gesteld.
De kranten hadden het de volgende dag allemaal. Brabants Dagblad;
‘Waarschijnlijk heeft het AR-kamerlid Schakel in zijn hele politieke carrière nooit
zoveel gelijk gehad als thans met zijn protest tegen wat hij genoemd heeft de “regen”
van kamermoties.’
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De nieuwsdienst had 's avonds een kostelijk grapje: het zitten en opstaan werd op
versnelde toer uitgezonden. Ochtendgymnastiek zou ik het later noemen.
De politieke afhandeling van de wijze van afdamming van de Oosterschelde - op
het eerste gezicht een puur technisch vraagstuk - vraagt om meer dan één reden
afzonderlijke behandeling. Een boeiende rit door het vaderlandse politieke landschap
in de jaren zeventig. Om vele redenen:
Het was de eerste grote overwinning van het groene (= milieu) front.
Het zou achteraf toch te veel van de Pyrrhusoverwinning in zich blijken te bergen
(de kosten vielen tegen, de milieuverworvenheden evenzeer).
Het werd een treffend voorbeeld van de wijze waarop een minderheid een
meerderheid naar haar hand kan zetten.
De nieuwe komeet aan de politieke hemel D'66 verbleekt wat: gestart als een
beweging die het laatste woord aan de mondige basis wilde gunnen, die het oordeel
van de meest betrokkenen doorslaggevend wilde doen worden, die daarom de
bestaande, versleten partijstructuren wilde opblazen, bleek een politieke club onder
de bestaande clubs te zijn, gebruikmakend van de van overlang in zwang zijnde
beïnvloedingsmethodieken om de eigen clubwil door te zetten.
Hoe politiek in het nauw gedreven groeperingen maar al te zeer geneigd zijn om
zich door schijnconcessies (de befaamde ontbindende voorwaarde) over de streep
te laten trekken.
Hoe betrekkelijk gemakkelijk men in die periode, toen de economische bomen
nog tot in de blauwe hemel leken te groeien, kapitale sommen aan belastinggeld
ter beschikking stelde.
Last but (in een autobiografie) not least vanwege het aandeel dat deze
vertegenwoordiger in de afwikkeling van dit drama in verscheidene afleveringen
mocht hebben.
Het woord ‘drama’ werd bewust gekozen. Het begint met ruim 1800 doden in de
rampnacht 31 januari-1 februari 1953. Een zwakke uitloper van dat tempeest had
ik in mijn hoedanigheid van secretaris van het waterschap ‘De Overwaard’ mede
beleefd, mijn geliefde Alblasserwaard verdween voor meer dan de helft in de
ziedende golven. Wakkergeschud door deze ramp, dook ik na haar bestrijding in
de waterschapsarchieven en ontdekte daar dat onze
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Waard sinds 1350 maar liefst 33 maal was ondergedompeld in de kracht van het
water. ‘De waterwolf slaat toe’ was de titel van het boek waarin ik de uit
overstromingen voortvloeiende rampzaligheden beschreef. In het waterschapsarchief
werd ik bekeerd tot een fervent veiligheidsapostel.
Ir. H. Meyer uit Oosterbeek, een geharnast verdediger van een volledig open
Oosterschelde, zat op dat punt niet zo ver bezijden de waarheid toen hij in het
Financieel Dagblad schreef: ‘Het CDA wordt overheerst door de voorzitter van de
Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat, de heer Schakel. Deze heeft
aan de watersnoodramp van 1953 een trauma overgehouden.’
Het monumentje aan de Kinderdijk met de baby in de wieg en de van de ene op
de andere kant van die wieg overspringende kat, heeft een onderschrift van mijn
hand:
Het geldt voor toen en nu en later,
Wantrouwt de kracht van wind en water.

Deel twee van het drama was geheel in die lijn: het Deltaplan van minister Algra,
volledige afsluiting van de meeste zeearmen, aanvaard met 107 tegen 8 stemmen
(gevolgd door een in 's lands vergaderzaal uiterst zeldzaam applaus).
Naarmate de macabere herinneringen aan deze nationale ramp terugweken,
ontwikkelden zich (met name in de verder van de getroffen kringen en gebieden
afstaande groeperingen) afwijkende denkbeelden met betrekking tot de afdamming
van de laatste nog open zijnde zeearm, de Oosterschelde. Men beriep zich daarvoor
op het inderdaad uitzonderlijke aquatische milieu in deze zeearm. Aan D'66 komt
de eer toe deze milieufactor tot een politiek issue verheven te hebben. Een eervolle
vermelding zeker waard.
Beleidsverandering op een departement is te vergelijken met het zwanger raken
van een olifant: het gebeurt op hoog niveau, er is veel beweging en het duurt 22
maanden voor er wat uitkomt.
In het ontwerp-regeerakkoord van drie progressieve partijen (PVDA-PPR-D'66),
opgesteld in september 1972, breder bekend onder de naam ‘Keerpunt 73’, wist
Jan Terlouw een open-Oosterscheldeparagraaf door te drukken. Zeeland, met de
schrik van 1953 nog in de benen, nam dat niet, de paragraaf werd in het gezamenlijke
verkiezingsprogram niet opgenomen.
Ondanks een voor hen teleurstellende verkiezingsuitslag kwamen de
progressieven, onder andere door de steun van de antirevolutionairen Boersma en
De Gaay Fortman sr. in het regeerzadel.
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De regeringsverklaring van mei 1973 behelsde een algemene passage over het
niet aantasten van natuurgebied. Binnen het kabinet praatten bewindslieden van
PPR- en D'66-huize deze passage naar zich toe voor een niet-afsluiten van de
Oosterschelde. Andere bewindslieden hadden daarover andere gedachten. Wat
doet men in dit land in dat soort situaties? Het probleem ophangen aan de kapstok
van een studiecommissie! Voorzitter werd mr. Klaasesz, de oud-Commissaris der
Koningin in de provincie Zuid-Holland (als Zuidhollands burgemeester had ik hem
leren waarderen); een van de belangrijkste leden was prof. Klein,
oud-hoofdingenieurdirecteur van de Provinciale Waterstaat in dezelfde provincie,
die ik in waterschapsverband als een bekwaam, deskundig ambtenaar had leren
kennen.
Op 1 maart 1974 was de AR-kamerfractie op werkbezoek in de bollenstreek. Ik
herinner mij een flitsend gesprek met bollenhandelaar Kees Molenaar in zijn kantoor
aan de Hoofdstraat in Hillegom en een ontmoeting met kiezers in Treslong in
Hillegom. Vanaf een uur of vier werd ik overstroomd met telefoontjes, meldende dat
de commissie-Klaasesz van haar rapport ‘bevallen’ was. De wijsheid bleek in het
midden te liggen: niet dicht, niet open, maar half-open. Westerterp zou er met
ontwapenende zelfspot later van zeggen: een echte Westerterpdam, hij kan open
en hij kan dicht. De uiteindelijke technische opzet moge beduidend afwijken van de
proeve-Klaasesz, aan de commissie kan de eer niet onthouden worden, dat zij ten
principale de uiteindelijke oplossing aangereikt heeft. Met het rapport lag de bal
weer op de speelhelft van het kabinet. De Oosterscheldekwestie stond tussen maart
en november 1974 met grote regelmaat op de agenda in het Catshuis. Afsluiters
en niet-afsluiters konden het maar niet eens worden. Met de novemberstormen in
aantocht verzocht ik de Kamer het kabinet terzake te mogen interpelleren. Het
verzoek werd ingewilligd, maar de interpellatie werd aangehouden teneinde het
kabinet alsnog de gelegenheid te geven de knoop door te hakken. Een sterke
stroming in het kabinet (met name de bewindslieden uit de sociaal-economische
sector, onder hen de minister van Financiën Duisenberg) was voor volledige
afsluiting. De PPR-ministers, alsmede Gruyters van D'66 waren tegen.
In de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 november viel - onder dreiging van een
kabinetscrisis - de beslissing. H.A. van Wijnen berichtte in Het Parool (19-11-1974),
dat dit ‘volgens sommige
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ministers de enerverendste van alle beslissingen was, die het kabinet-Den Uyl de
afgelopen anderhalf jaar heeft genomen.’
Aan de beslissende nacht was het nodige vooraf gegaan. Andermaal Van Wijnen:
‘In de incidentrijke geschiedenis van het kabinet-Den Uyl was het nog nooit eerder
vertoond dat ministers zich van tevoren uitlieten over hun standpunt in de
ministerraad en druk uitoefenden op het kabinetsberaad door bij voorbaat hun
ontslag te verbinden aan een beslissing die ze niet konden steunen.’
‘Onderminister’ Van Hulten, kennelijk niet gehinderd door veel staatsrechtelijke
kennis omtrent de positie van een staatssecretaris, zwaaide met zijn mandaat, trok
daarna op verzoek van ‘zijn’ minister Westerterp ijlings het boetekleed aan.
Die vrijdagavond, 8 november 1974, werd in het Catshuis een lange avond. Het
ministeriële gezelschap vergaderde tot diep in de nacht. Om half drie in de vroege
zaterdagmorgen was er nog altijd een meerderheid voor volledige afsluiting. De
progressieve ministers zwaaiden toen serieus met hun portefeuilles. Het kabinet-Den
Uyl balanceerde op de rand van haar afgrond. In dat enerverende uur legde men
een zeer zware verantwoordelijkheid in handen van de ‘centenman’ Duisenberg.
Men liet de beslissing aan hem over. Hij liet het er niet op aan komen. Duisenberg
verklaarde zich bereid de financiële gevolgen van de half-openoplossing (de
pijlerdam, stormcaissondam) voor zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen,
onder beding dat de meerkosten een bedrag van 1.7 miljard gulden (met een marge
van 20%) niet te boven zou gaan. De ministerraad besloot dat nadere studies op
het punt van technische uitvoerbaarheid, tijd van uitvoering en financiële lasten
verricht moesten worden. De bal lag vanaf die nacht op de speelhelft van het
parlement dat met een uiterst gecompliceerd vraagstuk geconfronteerd werd (mijn
dossier terzake kreeg in de loop van de tijd meer dan één meter hoogte!).
Gecompliceerd!
Aan de orde waren visserijproblemen (daarvan nader de zeer waardevolle
schelpdiercultuur); de internationale scheepvaartverbinding Antwerpen-Rijn (kanaal
door Zuid-Beveland, Waardekanaal), met niet te verwaarlozen volkenrechtelijke
aspecten; de via Mark, Dintel, Roosendaalse en Steenbergse Vliet zich afwikkelende
ontwatering van West-Brabant; de voorziening van Nederland met zoet
oppervlaktewater; de bestrijding van de verzilting (zout is een gift) in zuidwest
Nederland; de afweer tegen de aanvallen van
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de zee: een dam van 9 km in de mond van de Oosterschelde, waardoor een
getijdevolume (= de hoeveelheid water die bij vloed in- en bij eb uitstroomt) van
2200 miljoen, kubieke meter water buitengaats gehouden wordt), dan wel een strijd
op dit waterfront door het verhogen van 100 à 200 km dijk rondom het
Oosterscheldebekken.
Last but not least - dit zou het doorslaggevende aspect worden - het milieu. Het
milieu werd tot de bijzondere aquatische situatie in deze open zeearm beperkt.
Verlies aan bestrijdingskans van verzilting op de Zeeuwse eilanden, inleveren van
zoetwaterbassins - niet onbetekenende milieufactoren - werden in de politieke slag
om de wijze van afdamming van de Oosterschelde buiten de milieuhaken geplaatst.
Oogkleppen die delen van de werkelijkheid buiten ‘het plaatje’ plaatsen, behoren
tot de vaste attributen van in bepaalde sectoren geëngageerde en geïnvolveerde
politici.
De veiligheid zou geducht moeten gaan inleveren: voor meer geld zou er op een
later tijdstip minder veiligheid aan de Zeeuwen geboden worden. Geen wonder dat
de Zeeuwen - de existentieel betrokken basis - zich roerden. En de Staten en alle
raden van de aan de Oosterschelde gelegen gemeenten verklaarden zich tegen de
door het kabinet gekozen oplossing.
D'66 - aan het bewind en in de volksvertegenwoordiging - werd acht jaar na haar
geboorte door de toen verkondigde basisfilosofie niet meer gehinderd. De Zeeuwse
vertegenwoordigers des volks mochten decideren wat zij wilden, D'66 had er geen
boodschap aan. Op zaterdag 9 november 1974, vroeg in de morgen, belde mijn
trouwste informant op Rijkswaterstaat mij de kabinetsbeslissing van de half-open
dam door. (Het werd aan Rijkswaterstaat verboden afzonderlijke kamerleden
technisch voor te lichten. Nooit eerder vertoond!)
Maandag 11 november liet ik mij op kasteel Bouvigne bij Breda door dijkgraaf
Swiers en zijn staf over de Westbrabantse afwateringsproblematiek voorlichten.
Donderdag 14 november - soldaten hielpen bij het oogsten van te velde staande
gewassen - reed ik naar Zierikzee, waar de in het waterschapshuis aan de
Havenpoort onder leiding van dijkgraaf A.M. Geluk verzamelde waterschapsbesturen
mij deelgenoot maakten van hun grote verontrusting.
In mijn eigen AR-kamerfractie had ik de nodige inwendige zending te bedrijven.
Fractievoorzitter Aantjes deelde mijn opvattingen,
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maar Hans de Boer, Jeltien Kraayeveld-Wouters, Arend Vermaat, Jan van
Houwelingen en Jan Nico Scholten waren voor het regeringsvoorstel geporteerd.
Binnen de PVDA-fractie voltrok zich een heftige discussie tussen ‘hele’ en ‘halve’
afsluiters. De hogere kosten van de ‘halve’ afsluiting verdeelden daar de geesten.
De sociaal-economisch-financiële driehoek vond dat de meerkosten in andere
sectoren van overheidsbeleid beter besteed zouden zijn. Het liep zo hoog, dat
fractievoorzitter Van Thijn in de avond van de eerste dag van het tweedaagse debat
- woensdag 20 november - zich genoopt voelde met zijn portefeuille te zwaaien. In
de loop van de interne gedachtenwisseling over hun stemgedrag met betrekking
tot mijn motie voegde hij zijn verbijsterde fractie toe: ‘Zo kan ik niet langer werken.’
Nog gaven mannen als Vondeling en Dolman zich niet gewonnen. Pas in de loop
van donderdag, enkele uren voor de beslissende stemming, sloten de 43 socialisten
- getrouw aan een ijzersterke traditie - de gelederen. Voordien hing in het
kamergebouw op woensdag 20 en donderdag 21 november de van elektriciteit
verzadigde lucht vóór een onweersbui. De wandelgangen wemelden van
actiegroepen, Zeeuwse waterschappers, provinciale en gemeentebestuurders,
aannemers, vissers en dijkenbouwers. Een atmosfeer waarin ik mij als kamerlid
gelijk een vis in de open Oosterschelde voelde. ‘De felste tegenstander in het debat
was de rechtse AR-man Schakel. Een sympathieke, doorgewinterde politicus’
(Dagblad van het Oosten, 23-11-1974).
Op woensdagavond tussen half tien en kwart over tien trok ik de registers der
retorica wijd open. Westerterp dook gedurende de loop van het requisitoir steeds
dieper in elkaar. Een voor deze politicus nogal ongewone houding. Het debat
concentreerde zich vooral op de zogenoemde ontbindende voorwaarden.
Het kabinet vroeg aan de Kamer een studietijd van anderhalf jaar voor een
afdamming met een stormstuwcaissondam. Die oplossing zou niet gevolgd worden,
indien:
1. De kosten met meer dan 1700 miljoen (+ een marge van maximaal 20%)
zouden toenemen.
2. De afsluiting niet in 1985 voltooid zou zijn.
3. De operatie technisch niet uitvoerbaar zou zijn.
Op onderdeel 3 had ik voldoende vertrouwen in RWS; gevoegd bij eigen
ondeskundigheid terzake liet ik dat onderdeel buiten mijn oppositie.
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Punt 2 was een farce: een kind kon begrijpen dat als in de loop van de uitvoering
zou blijken dat 1985 niet gehaald zou worden, geen zinnig mens zou decideren om
de inmiddels gebouwde dan maar weer op te ruimen. Mijn politiek
‘Fingerspitzengefühl’ zei mij, dat wij op dit onderdeel weliswaar de boot zouden
ingaan, maar dat bij de stemming over mijn motie voor politiek in het nauw gedreven
collega's deze ontbindende voorwaarde als gewetensusser zou functioneren om
tegen mijn motie te stemmen. De spits van mijn bestrijding kwam op het kostenfront.
Ik deed het in de vorm van een tragikomische dialoog voor twee heren, heer W en
heer S.
De heer W: Ik heb het karwei geklaard: het kost maar 1600 tot 1700 miljoen meer.
De heer S: En dat geleufde gij?
De heer W: Als het meer wordt heb ik met mijn vriend D (= Duisenberg) afgesproken
dat het niet doorgaat.
De heer S: Zeg dan maar uit mijn naam, dat het beduidend meer wordt.
Wer hatte da recht? De tussenstand op dit moment van schrijven is al reeds 3
miljard extra (voor 1 miljard is 90.000 kilo fijn goud aan te kopen en een mens heeft
76 jaar nodig om alle getallen tot 1 miljard op te schrijven).
Mijn mede door Koning (VVD), Tolman (CHU), Van Rossum (SGP), Jongeling (GPV),
Drees (DS'70) ondertekende motie luidde:
Motie van het lid Schakel c.s.
Voorgesteld 20 november 1974
De Kamer,
gehoord de beraadslagingen over de door de Regering thans voorgestane
afsluiting van de Oosterschelde;
van oordeel, dat de voordelen van deze oplossing niet opwegen tegen
de nadelen;
spreekt als haar oordeel uit:
a. dat de afsluiting volgens het Deltaplanprincipe dient te worden uitgevoerd;
b. dat het achter de afsluitdam zich vormende en te vormen milieu optimaal
beheerd dient te worden;
c. dat direct achter de dam een verwaterplaats voor schelpdiercultures dient te
worden aangelegd,

en gaat over tot de orde van de dag.
Schakel, Koning, Tolman, Van Rossum, Jongeling, Drees
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In de nacht van de stemming (de stemming begon te 0.15) waren ook de zieken en
invaliden aangevoerd. Vrijwel alle ministers en staatssecretarissen waren in het
kamergebouw aanwezig. Westerterp zette de KVP-fractie - de frustraties in de nacht
van Schmelzer opgelopen, waren nog altijd niet geheel verwerkt - vóór het afsluitende
beraad onder de navolgende druk: afwijzing van de plannen van de regering roept
een ernstige situatie op, waarvoor het kabinet zich op korte termijn zou moeten
beraden.
Het was voldoende: zes KVP'ers stemden tegen mijn motie (fractievoorzitter
Andriessen en fractiewoordvoerder Pam Cornelissen stemden voor), gevoegd bij
de stemmen van de AR-collega's Van Houwelingen en Scholten betekende dat, dat
de motie-Schakel met 75 tegen 67 stemmen verworpen werd.
De Oosterschelde wordt niet afgedamd conform de oorspronkelijke opzet van het
Deltaplan, de getijdestromingen behouden aldaar hun invloed.
Om half één had ik met de voortreffelijke parlementaire reporter van de NCRV Jan
Zindel een afsluitend gesprek. Voor ik mijn auto op het Binnenhof startte, had ik nog
een hartelijk gesprek met mijn diep teleurgestelde informant van RWS. Ten besluite
nog enkele citaten:
Trouw (22 november 1974): ‘Het is een bont samengesteld gezelschap, dat in de
nacht van woensdag op donderdag in de Tweede Kamer het kabinet-Den Uyl heeft
geholpen aan een krappe meerderheid voor de half-open afsluiting van de
Oosterschelde.’
‘Er is wel iets waar van de bewering, dat in deze kwestie een temperamentvolle
minderheid met kracht van argumenten, maar ook met andere middelen haar wil
heeft doorgedreven.’
‘De manier waarop het woensdagavond in de Tweede Kamer is gegaan, heeft
een sfeer van irritatie geschapen die - naar wij vrezen - niet in een oogwenk zal
voorbijgaan.’
NRC (21 november 1974): ‘Met een beetje kwade trouw kan men zeggen dat de
voorstanders het hebben gehaald dank zij de dubieuze steun van de Boeren en
Beuker.’
De Waarheid van 21 november 1974 was ontwapenend eerlijk. Onder het kopje
‘De motie en de rechtsen’ werd daar ‘onthuld’ dat de KVP en de ARP het kabinet-Den
Uyl in rechtse zin willen herzien. De motie-Schakel was de eerste grootscheepse
poging. Daarom had de CPN-fractie tegengestemd.
Aangezien D'66 in de Oosterscheldezaak haar eerste grote milieu-
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overwinning behaalde, mag een ontboezeming van Anneke Goudsmit in het bekende
‘Hollands Dagboek’ van de NRC niet ontbreken: Het is een publiek geheim, dat een
meerderheid van het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de
stormstuwcaissondam was en voor een gewone afsluiting daar. Niettemin wordt
een motie waarin zo'n dam wordt gevraagd, verworpen. Hier ‘wint’ de minderheid.
‘Is het in het belang van de democratie, dat een meerderheid zich zo laat pressen?’
Goeie vraag van een Democrate '66 in 1974.
Rest mij nog te vermelden dat mijn laatste werkbezoek als kamerlid een bezoek
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat aan de Oosterscheldewerken
op 12 en 13 maart 1981 was. Op het werkeiland Neeltje Jans waren wij in een der
enorme pijlers die in de toekomst in de Oosterschelde zullen staan. Wij bezochten
de mattenfabriek, die proefdraaide. De nacht brachten wij door in het woonoord
kasteel Moermond, de plaats waar de Duitsers op zondag 10 december 1944 negen
illegale werkers van Schouwen ophingen. Hand in hand zongen zij voor de executie:
‘Een vaste burcht is onze God’. De zwaargewonde gemeentesecretaris Van Renesse
moest het vanaf zijn brancard aanschouwen. Toen hij dood was hingen zij hem
naast zijn kameraden. Het duurde lang, die nacht van 12 op 13 maart, voor de
voorzitter van de kamercommissie de slaap kon pakken.
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Paleis Soestdijk
Nederland is een monarchie.
De ‘modale’ Nederlander is geen monarchist. Die is een orangist. Het stond
indertijd treffend in het beginselprogramma van de ARP: De ARP houdt geen enkele
staatsvorm voor de enig aanvaardbare. Voor Nederland echter oordeelt zij de meest
geschikte regeringsvorm het grondwettelijk koningschap der Oranjes.
Er is in de geschiedenis nauwelijks een ander voorbeeld aan te wijzen, dat een
bepaald geslacht door de eeuwen heen in voor- en tegenspoed zich zo verbond,
zich zo identificeerde met de lotgevallen van een volk als Oranje met Nederland.
Willem de Zwijger is de grondlegger van onze nationale eenheid. Vóór deze
stamvader onze historie binnentrad, vormden deze lage landen bij de zee een bonte
lappendeken van graafschappen, vrije heerlijkheden, hertogdommen en wat dies
meer zij. Een los samenvoegsel van allerhande zelfstandige bestuurlijke eenheden,
die elkaar dan te vuur en dan te zwaard bestreden. Te midden van die warrewinkel
hief hij de hecht saamgebonden pijlenbundel op en bezwoer onze vaderen: ‘Bewaart
Uwe Unie wel’.
Oranje bewerker, ook symbool, van onze eenheid als natie.
Henriëtte Roland Holst bracht het zo treffend onder woorden: ‘Wil ons, dat w'in
U 't symbool van d'eenheid zien, die niets ons kan ontroven.’
Lotsverbondenheid: bezetting, terreur voor vaderland en volk was altijd vervlochten
met ballingschap voor Oranje. Bevrijding, verlossing voor ons? Glorieuze ‘blijde
incomste’ voor Oranje.
Dr. L. de Jong bericht in Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
Wereldoorlog enkele malen van verzetsmensen die in de laatste minuut voor hun
executie uitriepen: Leve de koningin! Hun laatste woorden. Onder een republiek
zou dat dan moeten luiden: Leve Luns! Leve Joop den Uyl! Leve Dries van Agt! Ik
kan mij die situatie niet voorstellen. Wij behoeven dat in het Koninkrijk der
Nederlanden gelukkig ook niet te doen.
Ons volkslied is een Oranjegedicht, een van de weinige nationale hymnen die in
een kerkelijk gezangboek niet buiten de toon vallen. Voor de Franse revolutie was
er schier geen land in Europa zonder
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keizer (koning). Met de revolutie gaat in vele landen de republiek het ancien régime
vervangen. Maar een van de weinige voorrevolutionaire republieken, die van de
Zeven Verenigde Nederlanden, toont een tegenovergesteld beeld: daar worden de
banden met het Huis van de eerste dienaars der republiek nauwer aangehaald,
daar ruimt de republiek voor het koninkrijk.
In 1918 en 1945 togen weer vele van de nog spaarzamelijk voorkomende
regerende vorstenhuizen in ballingschap. Waar zijn de Romanovs van Rusland, de
Habsburgers van Oostenrijk, de Hohenzollern van Duitsland? Oranje is nog altijd
onder ons. De sluitsteen, hoog boven in de kathedraal, die de opstrevende bouw
van ons staatsbestel bijeen houdt, sluitend maakt.
Ik reken mijzelf tot die Nederlanders, die vinden dat wij zuinig op ons vorstenhuis
dienen te zijn.
Toen ik in 1964 kamerlid werd, moest ik een aantal functies opgeven, waaronder:
landelijk commandant van de Oranjegarde, een jongerenorganisatie uit
protestants-christelijke kring, ontstaan in de jaren dertig, een reactie op fascistisch
pseudo-nationalisme en ‘republikanisme’, zich onder meer uitend in de muiterij op
de ‘Zeven Provinciën’. De geest van de mannenbroeders werkte in deze
jeugdorganisatie door, de blouse was de prinsenkiel van de geuzen, de zwarte baret
met lange oranjeveer duidde op de wil zich in de vaderlandse historie te verdiepen
en daarvan nader: de rol daarin van het Oranjehuis. Met vliegend vaandel,
bazuingeschal en slaande trom werd door onze vendels onder hun hoplieden in
steden en dorpen luister bijgezet aan Oranje-gedenkdagen.
Ik legde bij de intrede in de Kamer mijn landelijk commando (inclusief uniform
met balk en drie sterren) neer, mijn instelling tegenover het Vorstenhuis bleef
ongewijzigd. Vanuit die mentale verbondenheid heb ik de lotgevallen van de
bewoners van paleis Soestdijk tussen 1964 en 1981 meebeleefd.
Het begon in 1965. Kroonprinses Beatrix (27 jaren jong) bleek als zovele lieden
van die leeftijd ‘over haar schouder te kijken’.
22 juni was een roezige dag: Roolvink werd uit de fractie weggeroepen, hij moest
bij Cals opdraven, iedereen begreep waarvoor, alleen Bouke zweeg; gelukkig zweeg
de telefoon niet: een opgetogen oudste zoon meldde zijn slagen voor zijn HBS-B.
28 juni was een stralende zomerdag; collega Leo den Hollander, burgemeester
van Leerdam, had een Urker kotter omgebouwd tot een plezant vakantieschip; de
collega's uit de contreien van Leer-
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dam werden met hun betere wederhelften voor de proefvaart uitgenodigd; Anna en
ik zijn in dat soort gevallen met een natte vinger te lijmen; Leo loodste zijn boot door
de Biesbosch tot boven een zandplaat op de samenvloeiing van Noorder- en
Zuidergat; op de droogvallende plaat liepen wij aan en naast boord bruine koppen
op; tegen één uur waren alle zenders voor Majesteit gereserveerd; daar op die
drooggevallen plaat in het waterbekken van de Biesbosch, bekend van gevaarvolle
‘crossings’ om waardevolle geallieerden en Nederlanders uit de gretige grijparmen
der Duitsers te redden, werd het gerucht bevestigd. Beatrix ging zich verloven met
een man die het Duitse uniform had gedragen. Mijn dag was kapot!
29 juni - één dag later! - zijn de leden van Eerste en Tweede Kamer tegen drie
uur in de Ridderzaal geconvoceerd; reden: kennismaking met de toekomstige
prins-gemaal; om half vier stonden wij op anciënniteit in het gelid, eerst de senatoren,
dan de honderdvijftig directe volksvertegenwoordigers, ik stond op 139, Sake van
der Ploeg (hij zou nog van zich doen horen) sloot de rij. Het was pufheet, de
kennismakingschampagne viel als een druppel op een gloeiende plaat, het speechje
van senaatsvoorzitter Jonkman was plichtmatig en vrijblijvend.
6 oktober: een van de laatste keren dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal
in afdelingen bijeenkomt; na het afleggen van de eed (belofte) kreeg een nieuw
aankomend lid uit de mond van de voorzitter te horen tot welke afdeling hij (zij)
behoorde; de laatste stuiptrekking van de generalistengeneratie; de afdelingen
waren tegen half twaalf geconvoceerd; spoedig bleek dat de naturalisatie van Claus
George Willem Otto Frederik Geert von Amsberg en de toestemming tot het aangaan
van een huwelijk door Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix op weinig weerstand
zou stuiten.
10 november: beide voormelde wetsontwerpen staan op de agenda van de plenaire
vergadering; 145 leden zijn present; achter de regeringstafel Cals
(minister-president), Smallenbroek (Binnenlandse Zaken), Samkalden (Justitie),
Lampe (Antillen) en Einaar (Suriname). De toestemmingswetten voor de huwelijken
van Wilhelmina en Juliana werden stilzwijgend aanvaard. De debatten in het geval
van Beatrix beslaan maar liefst 37 pagina's van de Handelingen. Een boeiende dag,
die om half elf in de avond in de stemmingen haar deciderende einde vond. Ik heb
mijn plaatsje in de bank geen minuut verlaten. Medelijden - uit collegiaal oogpunt,
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verder bepaald niet - had ik met de toenmalige fractievoorzitter van de PVDA.
Stotterend, blozend en zich versprekend moest hij spitsroeden lopen vanwege zijn
beruchte brief. In de loop van augustus, september en oktober had hij een groot
aantal brieven ontvangen van partijgenoten, die op grond van uiteenlopende redenen
‘teuge’ het huwelijk waren. Die verontruste partijgenoten had hij beantwoord met
een standaardbrief, waarin hij speelde met de mogelijkheid, dat de fractie geen
toestemming zou geven; zinspeelde op kamerontbinding en verkiezingen; filosofeerde
over een wellicht naderend einde van de constitutionele monarchie; de mogelijkheid
inbouwde van een grondwetswijziging, waardoor een regering niet meer door een
verliefde prinses voor het blok gezet kon worden; een snier uitdeelde aan het adres
van prof. De Quay.
Onvoorstelbaar, dat een vooraanstaand Nederlands politicus zich niet realiseerde
dat een in redelijke oplage rondgezonden brief in de publiciteit terecht zou komen.
Het Parool zorgde daarvoor. Ruimschoots voor het plenaire debat - op 29 oktober
- verklaarde minister-president Cals (mede namens de socialistische collega's) de
inhoud van deze brief zeer te betreuren.
Boerenleider Koekoek deed in groteskheid voor Nederhorst niet onder: hij wilde
wel eens weten hoe Claus over de PBO dacht; als het antwoord van de regering
onbevredigend zou zijn, dan durfde zijn club wel tegen te stemmen. Pure blufpoker.
Hij keek wel uit. De Boerenpartij stemde voor, ook toen het antwoord voor de ‘boeren’
geheel teleurstellend uitviel.
De CPN nam een halfslachtige houding aan. Bakker verklaarde namens zijn club
aan een koningskwestie geen behoefte te hebben. Bij de stemming verdwenen zij
evenwel achter de gordijnen.
Frans Goedhart kwam mede namens collega Leibbrandt uiteenzetten, dat zij
tegen zouden stemmen, omdat zij alleen voor gestemd zouden hebben als Claus
een overtuigd anti-nazi geweest zou zijn.
Sake van der Ploeg - volgnummer 150 in de Kamer van 150 - stemde na een
persoonlijk gesprek met Claus voor.
Te 22.30 uur bleek de uitslag te zijn: 132 voor, 9 tegen (Goedhart, Leibbrandt,
Lankhorst, Bruggeman, Burggraaf, Slotemaker de Bruïne).
10 maart 1966: de kroonprinses trouwt in de stad die onze grondwet tot hoofdstad
des lands verklaart. Een echte Hollandse vroe-
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ge-lentedag: regen en wind. Van mijn ouders erfden wij een qua lengte en breedte
buitenmodel driekleur. In aanwezigheid van onze kinderen hees ik in de vroege
morgen dit royale, de decennia doorstaan hebbende dundoek. Na terugkomst hing
het aan flarden aan de vlaggemast voor de burgemeesterlijke ambtswoning.
Exemplarisch voor de nationale afkeuring van in Amsterdam naar de bruidsstoet
geslingerde rookbommen?
Het kamerlid zette zich na de vlagceremonie in jacquet in zijn auto: reisdoel
RAI-gebouw. Vandaar in bussen naar de Westerkerk. Op de tv zag de
volksvertegenwoordiging de voltrekking van het huwelijk op het stadhuis. Toen de
stoet: familie-staatshoofdentrouwstoet in engere zin over het middenpad
binnenschreed, zongen wij:
A toi la gloire
O Ressuscité!

Ds. Kater en hoofdvlootpredikant Sillevis Smit leidden de trouwdienst, psalm 121
(een psalm vol troost), 1 Corinthe 13 (een kapittel vol beloften) werden gelezen.
Onze slotzang was Gezang 301:6 ‘Mijn schild ende betrouwen.’ Een batterij van
bussen bracht de Westerkerkgangers van de Rozengracht naar de RAI. Collega en
vriend Nico van den Brugge kwam naar ons toe met vrouw, hun kinderen en hun
tv-toestel. Samen met ons gezin zagen wij de gebeurtenissen van 10 maart 1966
in Amsterdam. Het versloeg mij de adem.
De trouwplechtigheid in de residentie van Margriet met Pieter van Vollenhoven op
dinsdag 10 januari 1967 verliep waardig en rustig. Gezeten naast collega Johan
Scheps van de PVDA, was ik deelgenoot van een mooie dienst. Aan het Binnenhof
wisselden wij het trouw- voor het werkpak, de wekelijkse fractievergadering begon
wat later dan normaal.
Bij de overgang van 1966 op 1967 had de Kamer zo'n achterstand in de
werkzaamheden opgelopen, dat wij tussen Kerstmis en oudjaar, alsmede in de
eerste dagen van het nieuwe jaar ten overstaan van minister Verdam de begroting
van Binnenlandse Zaken behandelden. De methode-Koppejan stond op de agenda:
hoofdinspecteur Koppejan liet groepen demonstranten per vrachtauto naar de verste
rand van de gemeente Amsterdam wegvoeren. Aan de orde kwam ook de
kwestie-Heemstede, de burgemeester, ridder Van Rappard - broer van de befaamde
ambtgenoot uit Gorinchem
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-, had Sieto Hovings Tingeltangelcabaret verboden bepaalde voor ons vorstenhuis
beledigende teksten te brengen. ‘In ons land wordt het in bepaalde kringen
langzamerhand een slechte gewoonte om de spot te drijven met het koningshuis.
Dan wordt de grens tussen geestigheid en grofheid meermalen overschreden. Dat
is laf en goedkoop, omdat het een familie treft, die geen enkele vorm van verweer
heeft,’ was mijn commentaar.
De PSP-afgevaardigde A.J.Bruggeman riep uit: ‘De heer Schakel sprak
provocerend.’ ‘Dat moet u dan goed hebben gedaan,’ kaatste ik terug.
Onze grondwet bepaalt dat de Kroon bij erfopvolging gedragen wordt. Met
Wilhelmina en Juliana hing dat erfelijk koningschap nog maar aan één levensdraad.
Onder die omstandigheden was de geboorte van een troonopvolger voor alle
orangisten een bron van diepe vreugde. Tweemaal maakte ik het mee: 31 januari
1938 (de souvenirmakers, die op januari gegokt hadden, gingen bijna de februarimist
in) en 27 april 1967.
Bij de geboorte van Beatrix was dienstplichtige Schakel met lang weekeindeverlof
thuis in Meerkerk. De opdracht was om bij het bekend worden van de geboorte
direct naar de Chassé kazerne in Breda te komen, want de dag na de geboorte zou
6 RIparade maken door het hart van de Baroniestad. Ik besteeg dan ook direct mijn
stalen ros. In Gorkum hoste de burgerij - voorop stadsnotabelen als mr. Vonkenberg
en mr. Overwater - door de binnenstad. In Sleeuwijk, Nieuwendijk, Raamsdonksveer,
Oosterhout en Teteringen stond de boel op Brabantse stelten.
27 april 1967 zal ik mijn leven lang evenmin vergeten. De morgen bracht ik op
de gemeentesecretarie door, direct na de middag vertrokken Anna en ik met ons
doktersechtpaar Ubel Brandsma en Liesbeth Weenink (kleindochter van de beiaardier
van de Dom) naar hotel ‘De Engel’ in De Steeg (gesloopt voor raadhuisbouw). Daar
resideerde de kunstschilder Goedvriend, een goede vriend van het echtpaar
Brandsma. Anna en ik kochten van hem een IJssellandschapje. Op de thuisrit legden
wij bij ‘De Woeste Hoeve’ aan - altijd moet ik daar aan de aanslag op Rauter denken
- alwaar wij een kostelijke stroganov naar binnen werkten. Om acht uur had ik
vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Hoogblokland.
Staande de vergadering belde Anna de geboorte van een prins van Oranje door.
De wethouders deelden mijn mening dat de bestuurlijke werkzaamheden voor een
wijle
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dienden te worden neergelegd. Anna en ik spoedden ons ten tweeden male naar
het doktershuis. Ubel en ik vonden dat wij als dorpsnotabelen een rondgang langs
de dorpscafés behoorden te maken. Wij kwamen niet verder dan het eerste, het
café van Jan Kros. Wat was het geval? De dorpsfanfare Volharding had haar
wekelijkse repetitieavond. Bij het horen van het heuglijke nieuws besloot men het
oefenlokaal te ruilen voor het voormelde café en de fanfare te transformeren in een
boerenkapel.
Het burgemeesterschap van Noordeloos, als instituut, had nog wat goed te maken
aan de plaatselijke fanfare. Tijdens die uitbarsting van feestvreugde in 1938 bij de
geboorte van Beatrix had men een vrachtauto afgehuurd en was al toeterend de
gemeente doorgegaan. Nu stond in de Algemene Politieverordening, dat voor zo'n
optreden schriftelijk vergunning bij de burgemeester moest worden aangevraagd.
Deze had echter verlof tot uitwoning gekregen en resideerde binnen de wallen van
de vestingstad Gorinchem. Gevolg: rondtrekkend fanfarekorps zonder
burgemeesterlijke vergunning. Als zijn bijdrage aan de spontane feestvreugde deed
hij de plaatselijke veldwachter procesverbaal opmaken. Het bestuur verscheen
zonder één thuisblijver voor de kantonrechter. Die liet ten aanzien van zijn private
opvatting over de reactie van de burgemeester van Noordeloos generlei vorm van
twijfel bestaan. Maar het recht moet zijn loop hebben: een boete van tien stuivers.
Het vonnis hangt als een soort van erediploma ingelijst in het Dorpshuis.
Nu, één generatie later, was er een opgelegde kans deze openstaande
burgemeesterlijke rekening te vereffenen. Ik kreeg de roffels van de grote trom, gaf
de hele zaal een rondje en was tot in de kleine uurtjes de drummer van de band.
Op de volgende vrijdag, 28 april, luidden van acht tot negen uur alle vaderlandse
klokken. Dingeman, broer van Anna uit Geldermalsen, vierde in Heerewaarden zijn
zilveren bruiloft met zijn ‘zus’ Lucas. Anna en de kinderen togen zonder mij naar dit
festijn. Ik zat in jacquet op de tweede rij achter de ambtsdrager in de christelijk
gereformeerde kerk, waar de hervormde pastor loci ds. Exalto sprak onder het motto:
Vreest God, eert den Koning.
Op de eerstvolgende kamerdag (dinsdag 2 mei) zou er te één uur in 's lands
vergaderzaal officieel stil gestaan worden bij deze jongste gebeurtenis (de voorzitter
en de minister-president spraken). Rijdende over de provinciale weg die de
Alblasserwaard oost-west
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doorsnijdt, hoorde ik over mijn boordradio de naam van de kroonprins in spe: Willem
Alexander. Bij de doopplechtigheid in de St.-Jacobskerk in de residentie op zaterdag
2 september 1967, moest ik mij doen vertegenwoordigen door mijn persoonlijke
ambassadeur Maarten jr. Wat genoot die knul van zijn ‘plek van een daalder’
temidden der leden der beide Kamers der Staten-Generaal.
September 1973 bracht het zilveren regeringsjubileum van koningin Juliana. Op
4 september vierden wij het in de RAI. Kamervoorzitter Van Thiel opende. Première
van de film Juliana, Koningin der Nederlanden. Mies Bouwman bracht het toenmalige
glansnummer ‘Eén van de 8?’ Een rijksgenoot uit Suriname won de eerste prijs.
Seth Gaaikema en Wim Sonneveld lezen op onnavolgbare wijze sprookjes. De drie
militaire korpsen concerteren. Uit 320 ballonnen trekt Hare Majesteit die van Tilburg.
Daar zal de koninklijke familie het lokale feest op de nationale feestdag van 5
september, meevieren.
Mijn drie dorpen vielen buiten de prijzen, maar onze plattelandsfeesten waren er
niet minder om. Te 3.30 uur in de vroege morgen van 6 september gaven Anna en
ik ons voor een korte tussenpauze aan Morpheus' armen over.
Om elf uur waren wij - fris en vrolijk - in de Ridderzaal aanwezig. Uit het officiële
programma herinner ik mij slechts een sublieme bijdrage van de minister van
Economische Zaken Langman (een uit het gereformeerde nest in het bloemperk
van de liberalen terechtgekomen politicus) over ‘De koopman en de dominee’. Het
tafereel buiten is mij beduidend beter bijgebleven. De ‘hard ware’ bestond uit
markttentjes met aperitiefjes, diverse soepen, gesmeerde broodjes-met-beleg en
taart. De ‘soft ware’ werd gevormd door de legerleiding, de toppen van het nationale
ambtelijke apparaat, bestuurders van waterschappen, alle Nederlandse gemeenten,
alle statenleden en wij volksvertegenwoordigers aan beide zijden van het Binnenhof.
Ik had net mijn reis door Angola en Mozambique achter de rug. Het werd voor mij
persoonlijk een soort staande receptie: warme handdrukken, solidaire
schouderklopjes. Om half drie verliet de koninklijke familie in open calèches het
Binnenhof. In de voorste bij opa en oma zeven kleinkinderen. Een vorstelijk gezicht!
Het leed zit op de slippen van de vreugde. Op het zilveren jubeljaar volgde 1976:
Lockheed-affaire. Alarmerende informatie uit ver-
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horen door een commissie uit de Amerikaanse Senaat over door Lockheed verstrekte
steekpenningen. Dinsdag, 10 februari 1976 was er een kort debat in de Kamer naar
aanleiding van een brief van de regering terzake. Wij verenigden ons op een
commissie van onderzoek: prof. A.M. Donner (EEG-gerechtshof in Luxemburg), M.W.
Holtrop (oud-president Nederlandse Bank) en Peschar (voorzitter Rekenkamer):
ARP/VVD/PVDA.
In die periode heb ik Hare Majesteit uitzonderlijk bewonderd. Vele vrouwen zouden
onder vergelijkbare omstandigheden compleet ‘kapot’ zijn geweest. Hare Majesteit
ging rustig voort met haar ambtsbezigheden. Daartoe behoorde het praten met
kleine groepen kamerleden op Huis ten Bosch. Ik was voorzitter van een groep
waartoe onder andere de latere kamervoorzitter Dolman, alsmede de latere
staatssecretaris Veder-Smit behoorden. Bij dergelijke gelegenheden had ik tussen
de zakelijke bedrijven door een ontspannen contact met mevrouw F.M. de Graaff,
directrice van het Kabinet van de Koningin, hetwelk terugreikte tot vergelijkbare
lotgevallen in vijf enerverende jaren uit onze contemporaine landshistorie. Majesteit
was onze deskundige gids door de Japanse, de Chinese en de Oranjezaal.
Op 12 augustus 1976 overhandigde de commissie-Donner haar rapport aan het
kabinet. Precies 14 dagen later, donderdag 26 augustus, bracht het kabinet in de
personen van minister-president Den Uyl, minister Van Agt van Justitie en minister
de Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken de boodschap aan het parlement over.
Tot tweemaal toe kon men aan het binnentreden van minister-presidenten de nog
te brengen tijding aflezen: Cals in de nacht van Schmelzer; Den Uyl in de
Lockheed-zaak.
Reeds de gehele dag hing er die 26ste augustus een gespannen sfeer in een
‘uitverkocht’ kamergebouw. Te vijf uur was de plenaire zittingszaal vol leden en
fotografen. Den Uyl stapte in stemmig donker - dat dit in zijn weinig gesorteerde
garderobe zat, had ik niet verwacht - aan het hoofd van de ministeriële club van drie
binnen. De socialist Den Uyl heeft in het daarop volgende halfuur aan de
constitutionele monarchie een bijzondere dienst bewezen. Evenwichtig, met
doorvoeld begrip voor wat er op het spel stond, gedreven door de intentie onze
monarchie niet te verwonden, gaf hij het resultaat van het commissieonderzoek
door: de precaire positie van Bernhard was niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Grote
verslagenheid!

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

145
De AVRO haalde mij voor de radio, de EO (samen met Jongeling) voor de televisie.
De beste reactie in dat soort situaties is, de pil niet te vergulden.
Maandag 30 augustus werd de zaak plenair afgedaan (elf uur fractie, twee uur
plenaire). De grote fracties waren sober. Enkele kleintjes ‘stalen’ de tijd. Een motie
van de pacifist Van der Spek om de prins strafrechtelijk te vervolgen, verwierf naast
de zijne nog ene hele stem.
Aan de tafel van de stenografen had ik een interview met de Duitse televisie; op
het Binnenhof voor de Franse. In beide gevallen in hun moers taal (de Fransoos
had beloofd langzaam te zullen spreken, maar kakelde als een Franse haan in de
ochtendzon). Onze fractiemedewerker Joop van Rijswijk werd die dag 38, met hem
dronk ik een afsluitende borrel in het kamerrestaurant.
Op de eerstvolgende prinsjesdag (21 september) verscheen de Prins in civiel
grijs (met anjer). Het hart van de oud-compagnies-commandant van het Strijdend
Gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten ‘doleerde’ bij deze aanblik.
Eenmaal nog heb ik in deze uniformkwestie de ingeving van mijn hart mogen
volgen. Dat was in september 1979. Lord Mountbatten, oude strijdmakker van de
Prins, slachtoffer van een verraderlijke IRA-aanslag, werd op 5 september vanuit
Westminster Abbey in Londen begraven. Bernhard woonde de plechtigheid in
admiraalsuniform bij. Minister-president Van Agt had, voor hij daartoe toestemming
gaf, contact opgenomen met de fractieleiders. Lubbers was in Bonn, als tweede
man was ik de verantwoordelijke voor de CDA-fractie. Met overgave gaf ik Van Agt
voor de CDA-club groen licht.
Wie tussen de twaalf en dertien jaar lid is van de Kamer, de kas niet gelicht heeft
of uit anderen hoofde niet met de strafrechter in aanraking is gekomen, wordt ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mij overkwam dat bij de lintjesregen van
1977. Ik was toen 31 jaar burgemeester en had uit dien hoofde zeer tot verwondering
van mijn collega's in dat ambt nooit iets opgespeld gekregen. De verklaring was
simpel: een dorpsburgemeester reikt niet verder dan het ridderschap Oranje Nassau
en dat speldt men een kamerlid niet op.
In 1977 behoorden twee volksvertegenwoordigers tot de gelukkigen: senator Wil
Albeda (de latere minister van Sociale Zaken) en

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

146
ik. Alhoewel ik wist dat ik tot de gedecoreerden zou kunnen behoren, wees er die
28ste april niets op - ook niet het gedrag van mijn Anna - dat ik tot de begenadigden
behoorde. Nog een jaar geduld, was mijn conclusie. Voor de fractie behandelde ik
die dag een wijziging van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Te 17.30 uur
beklom ik het katheder. Voorzitter Vondeling had zich doen vervangen. Toen ik mijn
bijdrage afgesloten had, verzocht griffier Koops mij naar het kabinet van de voorzitter
te willen komen. Vanaf dat moment wist ik het.
In de kamer van Vondeling stond een glunderende Anna en onze jongste zoon
Adriaan, een oprecht verheugde fractievoorzitter Willem Aantjes en mijn
medegedecoreerden uit het kamerpersoneel: Smallegange, mej. Brouwer en mevr.
De Kuiper.
Vondeling rekende mij in zijn hartelijke toespraak tot ‘het frivole AR-type’. Van de
champagne nam ik slechts één glas, want in de plenaire zaal moest ik mij naar de
behandeling van een wetsontwerp over calamiteuze polders in Zeeland spoeden.
Die avond gingen wij op verkiezingsreces.
De volgende dag werd het lintje-van-de-burgemeester op een knalreceptie in
Hoornaar (inclusief het optreden van fanfarekorpsen en zangverenigingen) luisterrijk
gevierd.
Met twee schoonzoons van Majesteit had ik een aparte relatie.
Prins Claus volbracht in 1967 de vierdaagse (4 × 50 km). Een knappe prestatie
voor iemand die vier dagen lang van minuut tot minuut (ieder heeft op een bepaald
moment een ‘ram’ te verwerken) onder de schijnwerpers der publiciteit heeft te
marcheren. Telkens als wij elkander treffen, informeert hij naar mijn laatste tocht.
De verkeersveiligheid verbond mij aan Pieter. In die discipline nodigden Margriet
en Pieter Anna en mij op 15 maart 1978 voor een diner te hunnen huize, Het Loo.
Wie daar niet goed bekend is, scharrelt vrij lang rond voor hij de marchaussee bij
de toegangspoort heeft gevonden. Medegasten waren Allewijn
(verkeersveiligheidstopman ten departemente), Reuchlin (broer van de bekwame
secretaresse der CDA-fractie), Van Randwijck (advocaat-generaal in Den Haag),
Spengler (kabinet burgemeester Amsterdam), Te Velde (secretaris voorlopige Raad
voor de Verkeersveiligheid, oomzegger van een mijner oudste burgemeesterlijke
collega's in de Alblasserwaard). Mij gewerd de eer de gastvrouw van die avond
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aan mijn rechterhand te mogen hebben. De familie was niet zonder zorgen: zoon
Bernhard was de dag tevoren door een auto geschept. Het aan het einde van de
maaltijd in een rijtje opgestelde keukenpersoneel ontving een welverdiend applaus.
De oudste lakei diende nog Wilhelmina.
Het was opnieuw de verkeersveiligheid, die op woensdag 31 januari 1980 mij met
Pieter in hotel Promenade bijeenbracht. Ik was daar in mijn hoedanigheid van
voorzitter van VACO (organisatie van bandenspecialisten), samen met de energieke
secretaris van die organisatie Francis Mulder. Wij verorberden een tongetje, dronken
een Pouilly Furné en bespraken een aantal zaken de verkeersveiligheid rakende.
Aan het einde van die dag naar huis rijdende, hoorde ik, dat tegen acht uur alle
zenders voor Majesteit gereserveerd waren. Via de televisie hoorden wij de
abdicatieboodschap. Het was donderdagavond, op die avond beoefenen wij met
nog drie echtparen van onze leeftijd in de plaatselijke manege het badmintonspel.
Tussen het spel door sprak ik via de telefoon een artikel voor de regionale
dagbladpers in en had ik met reporter De Jong een radio-opname voor de EO:
30 april 1980: abdicatie en inhuldiging. Twee verdienstelijke Gorkummers, Arie
Roza en Kroef, reden met Anna en mij mee naar de RAI. Vandaar in bussen langs
IJ en Centraal Station naar de achteringang van het Paleis op de Dam. In de
catacomben werden wij op anciënniteit gezet. Ik was naar de voorste gelederen
opgerukt.
Onder de pergola door, tussen de erewacht aan weerszijden in de kop van de
parlementaire optocht van Paleis naar Nieuwe Kerk. Rij 2 naast senator Broeksz.
De eed van Beatrix. Daarna waren wij stuk voor stuk aan de beurt. Mijn stem bracht
tot uitdrukking dat het voor mij geen loze formule was. Tot tweemaal toe was er
applaus voor een bewogen Juliana. In het Paleis drongen via radiootjes berichten
over straatterreur door. Ambtscollega Polak vertrouwde mij toe dat het er buiten
ruig aan toe ging.
In de Burgerzaal drukten wij Beatrix en Claus de hand. ‘Jammer, dat u ermee
ophoudt, mijnheer Schakel,’ voegde Claus mij toe. ‘U spreekt zo lekker uit het hoofd.’
De leden van het kabinet, van de Raad van State, van de beide Kamers der
Staten-Generaal, de hofhouding, de koningen van wapenen (onder hen mijn
LKP-commandant Bob Scheepstra) mengden zich door elkaar, genoten van forel,
zalm en champagne. Marijn de Koning liet mij voor de televisie het verschil tussen
monarchisten en orangisten uitleggen.
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Toen per bus naar het Concertgebouw, dat van boven naar beneden van
feestvreugde bruiste, ongetwijfeld mede door de champagne, die uit magnums werd
geschonken. Van het Concertgebouw per bus naar het IJ: parade van verlichte
schepen, vuurwerk, door de marine de avondhemel ingezonden lichtbundels.
Terug in de RAI begonnen enkele leden van het kamerpersoneel tegenover mij
te mekkeren over hun arbeidssituatie (binnen het kamerpresidium was ik met de
personeelszaken belast). Die hadden kennelijk ‘een kwaaie dronk’.
Zielstevreden deze dag van zo dichtbij te hebben mogen doorleven, reed ik mijn
kostbare vracht naar de Alblasserwaard terug.
5 mei 1980 was een lustrumjaar voor de herdenking van onze bevrijding. In de
vroege morgen brachten de dorpskinderen van Hoornaar de burgemeester een
aubade. Ze zongen prachtig (waar hoorje dat nog?) en de burgemeester beloofde
ze dat aan de koningin te vertellen. Hetgeen in de loop van de dag gebeurde. De
regering had een nationaal comité ter voorbereiding van deze viering ingesteld.
Voorzitter was oud-collega Van Lier, lid van de Raad van State, drager van het
ridderkruis Militaire Willems Orde. Ik was de vice-voorzitter. In die hoedanigheid
woonden wij de festiviteiten in de Houtrusthallen in Den Haag en het Circustheater
in Scheveningen bij. De gehele koninklijke familie was bij ons te gast. Onder de
presentatie van Herman Emmink traden op: die Haghe Sanghers, Marco Bakker,
Henk van Ulsen, het Haags Matrozenkoor, een in roze zijde geklede Caroline van
Hemert, Louis van Dijk, commandeur Oranje Nassau, Vera Lynn met ‘The white
cliffs of Dover’, Liesbeth List, Conny van den Bos, Jenny Arean, Willem Nijholt, Wim
Hogenkamp. Ik vertelde Majesteit van onze zingende dorpskinderen. Zij verzocht
mij haar waardering aan het jonge volkje over te brengen, hetgeen de volgende dag
met plezier werd gedaan.
Op 22 mei gaven Beatrix en Claus een inhuldigingsdiner voor kabinet, Raad van
State, Rekenkamer, Commissarissen der Koningin, burgemeesters der vier grootste
steden, de fractievoorzitters en het presidium van Eerste en Tweede Kamer. Via de
laatste categorie behoorden Anna en ik tot de genodigden. Als simpele plattelanders
die wij - als puntje bij paaltje komt - waren en zijn, keken wij onze ogen uit. De door
telkens weer andere lakeien behoede deuren, de sfeer in de Burgerzaal, het fraaie
servies, het
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zeer kleurrijke glaswerk, de levende muziek die de gasten niet zagen, de imposante
opmars van de lakeien bij iedere nieuwe gang (ik zat recht voor de ingangsdeur),
de champagne in de antichambre, de mooie wijnen, de cognac in de gangen.
De meest directe relatie - van hart tot hart - met ons vorstenhuis had ik op 6 juni
1980 (dag van de invasie in Bretagne) in het Philips-ontspanningsgebouw in
Eindhoven. Voor het eerst in hun bestaansgeschiedenis hadden de organisaties
van oud-verzetsstrijders zich tot een gezamenlijke manifestatie verplicht. De
manifestatie zou twee soorten deelnemers hebben: oud-verzetstrijders en jonge
mensen uit de westelijke landen.
Het thema luidde: ‘Wij willen onze idealen aan jullie overdragen’. Na een inleidend
woord door minister van Defensie Willem Scholten zou het onderwerp door twee
sprekers behandeld worden.
De eerste was Anne Marie Rengers, eerste ondervoorzitter van de Duitse
Bondsdag (direct collega van mij als eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer),
eens secretaresse van Kurt Schumacher, de door de nazi's gemaltraiteerde
voortrekker van de Duitse socialisten.
Aan mij viel de eer te beurt de spreker uit het Nederlandse verzet te mogen zijn.
De hoogste onderscheiding die mij in mijn leven deel geworden is. Ik begreep dat
deze adeldom verplichtte. Nooit heb ik mij op een rede - én intellectueel én
emotioneel - zo voorbereid als op deze. Ik heb er weken mee geworsteld. Tot in
mijn slaap toe. En dan moet er echt wat aan de orde zijn! In de nacht van 5 op 6
juni wist ik dat het, met Gods hulp, gelukken zou.
De enorme ruimte was tot in de nok gevuld. Vanaf het spreekgestoelte rechts de
jeugd, links de ‘oude verzetshap’, middenvoor de voltallige koninklijke familie en
vele hoogwaardigheidsbekleders (van onze CDA-club minister Til en staatssecretaris
Jeltien, en ook het met ons bevriende echtpaar Wallis de Vries), achter het ‘schavotje’
de Marinierskapel en Kerkraads Mannenkoor (hun zang sneed door de ziel). Dick
Passchier was presentator.
Ik had het gehoor direct op de hand na de aanspraak ‘wapenbroeders en -zusters’.
Het betoog trok menige teleurgestelde verzetsziel omhoog. Applaus werd gul
gegeven. Ik had gelegenheid om Wilhelmina en Bernhard voor hun houding en
gedrag in de jaren 1940-1945 te prijzen. Voor Wilhelmina heb ik een diep wortelend
respect, met Bernhard verbindt mij het soldateske gevoel van ‘old
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soldiers never die’. De bevelhebber der Binnenlandse Strijdkrachten is onder zijn
‘jongens’ ongemeen populair.
Een ovationeel, staand applaus was het ‘amen’ van de op D-day 1980 in Eindhoven
verzamelde verzetsgemeente.
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Nasleep van oorlog en bezetting
In de loop van mijn kamerlidmaatschap hadden wij tot driemaal toe emotionele
debatten, die ik onder het boven dit hoofdstuk staande kopje wil samenbrengen!
1966:

Lages

1972:

de drie van Breda

1976:

Menten

Willi Paul Franz Lages was wegens gewelddaden in bezet Nederland verricht,
door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam op 20 september 1949 tot de doodstraf
veroordeeld. Volle drie jaar later - bij Koninklijk Besluit van 23 september 1952 werd de doodstraf in levenslang omgezet. Minister Donker moest zich op 15 oktober
tijdens de behandeling van een interpellatie-Burger voor die omzetting politiek
verantwoorden.
Lages werd in mei 1966 ernstig, naar het zich het aanzien, ongeneeslijk ziek. Op
18 mei werd hij naar het ziekenhuis in Vught vervoerd. Zijn toestand verslechterde
snel. Op 23 mei werd ze alarmerend.
De Beginselenwet gevangeniswezen bepaalt in artikel 46, dat de minister van
Justitie de bevoegdheid heeft om bij wijze van spoedeisende voorziening, bij
voorbeeld in geval van ernstige ziekte, voor een termijn van maximaal drie maanden
tot onderbreking van de executie van de gevangenisstraf over te gaan. Het leek er
aanvankelijk niet op dat minister Samkalden van de hem toekomende bevoegdheid
in het geval-Lages gebruik zou kunnen maken. Patiënt Lages was niet vervoerbaar.
Op 7 juni trad er een tijdelijke stabilisatie in diens toestand in. Er moest snel beslist
worden. Samkalden deed dat op 9 juni. Lages werd op 10 juni per brancard in een
ziekenwagen van Vught naar een ziekenhuis in Braunlage vervoerd. De regering
nam die beslissing - terecht, het was haar verantwoordelijkheid en de hare alleen
- zonder de Kamer daarin vooraf te kennen. Samkalden zou er later in het parlement
van zeggen: ‘Het geschiedde onder omstandigheden, waaronder ik meende dat ik
mij tot handhaving van de beginselen van de Nederlandse straftoepassing aan de
plicht tot handelen niet mocht onttrekken. Mij heeft niets anders beheerst dan de
wil om
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de beginselen van de straftoepassing in de Nederlandse rechtsorde te handhaven
en te voorkomen dat daaraan iets zou worden toegevoegd, dat in die rechtsorde
een vreemd en verwerpelijk element zou zijn.’ De communist Bakker kreeg verlof
van de Kamer de minister op 21 juni 1966 daarover te interpelleren. Lages
kwalificeerde hij als ‘een walgelijke vergroeiing van het menselijk ras’. Minister
Samkalden, in zijn familie tot op het bot getroffen door de bezetter, verdedigde zich
subliem. De enige reden dat hij geen applaus vanuit de Kamer kreeg, zat in het feit
dat hij het een week tevoren bij de behandeling van de ongeregeldheden in de
hoofdstad gekregen had naar aanleiding van zijn meesterlijke opmerkingen over
de handhaving van de rechtsstaat. De Kamer is met zulk inhoudelijk applaus uiterst
spaarzaam.
Lages had geluk en Samkalden pech. Artikel 46 van de Beginselenwet
gevangeniswezen bepaalt de termijn van opschorting op maximaal drie maanden.
De Nederlandse artsen ‘gaven’ Lages die drie maanden niet, de Duitse collega's
opereerden de ‘ongeneeslijke’. Het Haarlems Dagblad van 12 september schreef:
‘Men moet zich erop voorbereiden, dat Lages binnenkort zou kunnen worden
gesignaleerd als lopend patiënt.’ En het Algemeen Dagblad van 14 september:
‘Meer en meer gaat het ernaar uitzien, dat Lages in West-Duitsland een tamelijk
onbezorgde dag tegemoet kan gaan.’
Bij brief van 9 september aan de Tweede Kamer deed de regering mededeling
van deze ontwikkeling der dingen. Binnen de kringen van verzet en
bezettingsslachtoffers laaiden de gevoelens hoog op.
Op dinsdag 9 oktober 1966 moest Samkalden zich nader verantwoorden. De
oppositie diende bij monde van VVD'er Berkhouwer een motie in, waarin de maatregel
van 9 juni werd betreurd. (De oppositie in dit land betreurt altijd alles!) ‘Dat ik mij in
de gemoedsgesteldheid waaruit vele van de afwijzende reacties die ik heb ontvangen
voortkwamen, volledig kan verplaatsen. Ik weet, dat voor velen de emotionele
gebondenheid aan de periode van Lages' wandaden zo groot is, dat ik niet mag
verwachten hen met mijn motivering tot andere gedachten te brengen.’
Samkalden wist de Kamer echter wel te overtuigen, met zijn betoog dat bij het
naderen van de rand van het leven tevens de grens ligt voor de macht die een
overheid over een gestrafte mag uitoefenen.
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Toen waren er nog maar drie in Breda: Kotälla, Fischer, Aus der Fünten. Ieder jaar
bij de behandeling van de begroting van Justitie kwam de vraag aan de orde - ook
in onze AR-fractie - of het nog langer verantwoord was deze drie gedetineerden in
de Koepel van Breda vast te houden, of wij dusdoende ons niet verlaagden tot het
peil van het verslagen systeem dat wij verafschuwden.
Het kabinet-Biesheuvel - Van Agt zat op Justitie - wilde tot daden overgaan. De
regering had gratie kunnen verlenen, de gedetineerden naar hun Heimat hebben
kunnen afvoeren om zich vervolgens ter verantwoording van dit beleid aan het
oordeel van de volksvertegenwoordiging te onderwerpen.
Men koos een andere weg, de gevoelens van de kamerfracties werden afgetast
- bij ons op donderdag 8 februari 1972 -, de regering leek voor haar vrijlatingsbeleid
op een meerderheid in de Kamer te mogen rekenen. Binnen onze AR-fractie heb ik
mij met alle kracht die in mij was tegen dit voornemen gekeerd. Niet omdat wraak
in mijn vaandel zou staan. Niet omdat ik van mening was dat de straf nog bij lange
na niet zou zijn uitgeboet. Mijn christelijke opvoeding had mij wel anders geleerd.
Het voor mij doorslaggevende argument was, dat ik de christelijke naastenliefde
ook te betrachten had tegenover verscheidene duizenden slachtoffers van het
regime, getroffenen in het lichaam en/of de geest, die ik uit eigen ervaring en
aanschouwing kende, labielgeworden broeders en zusters uit de verzetsbeweging,
die eenvoudigweg niet meer de morele kracht zouden kunnen opbrengen om deze
vrijlating te verwerken.
Dinsdag 22 februari 1972 werd ik overstelpt met telefoontjes van verontrusten.
Het Auschwitz-comité roerde zich op het Binnenhof in de wandelgangen. Aan het
einde van die gespannen dag haalde ik dochter Carla op bij het internaat van de
KNO-opleidingen aan de Van Speykstraat, zij leed aan een hevige aanval van angina.
Maandag 28 februari sprak ik voor een van mijn oudste kiesvereniging-klanten,
die van Maassluis, in ‘De Sluis’. Tijdens de pauze vertelde men, dat AVRO's Televizier
de namen van de voor- en tegenstanders van vrijlating gepubliceerd had (het debat
zou de volgende dag, op schrikkeldag 1972 plaatsvinden) en dat de regering op
verlies stond. Dat ‘verlies’ had ze in de week daarvoor, op donderdag 24 februari,
opgelopen, toen in een door radio, televisie en pers verslagen hoorzitting van de
vaste commissie van Justitie 39 organisaties uit de kringen van verzet en slachtoffers
aan opgekropte gevoelens uiting hadden gegeven.
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Wat ik persoonlijk uit eigen interne contacten al eerder had geconcludeerd, werd
ook de conclusie van collega's die zich bij de interne voelingname-Biesheuvel
aanvankelijk vóór vrijlating hadden verklaard.
Op dinsdag 29 februari 1972 waren 146 leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal bijeen om de brief van de minister van Justitie d.d. 16-2-1972
betreffende de drie te Breda gedetineerde oorlogsmisdadigers te behandelen.
Achter de regeringstafel Biesheuvel (minister-president), Van Agt (minister van
Justitie), Grosheide (staatssecretaris op Justitie). Biesheuvel had men op het
Binnenhof bijna gemolesteerd, was verbijsterd door de ervaren vijandigheid, was
van het ervarene gewoon ‘kapot’. Ik had het hem kunnen voorspellen.
De Kamer debatteerde van twee uur tot de volgende morgen drie uur over de
hoofdvraag: voortgezette gevangenhouding of vrijlating. Van Agt, die de kastanjes
uit het parlementaire vuur moest halen, evolueerde in de loop van de avond en de
nacht in mijn oog steeds nadrukkelijker tot een bleek Madonna-kopje. De kloof
tussen rechtstheorie en rauwe werkelijkheid verwijdde zich van uur tot uur. Het huis
bleef tot de laatste minuut barstensvol. Alle mij uit anderen hoofde bekende
rechercheurs van rijk en gemeente Den Haag waren te signaleren. Pas te negen
uur antwoordde Van Agt. Toen na zijn antwoord bleek dat er verder geen spreker
van regeringszijde kwam, zorgde de oppositie-van-die-periode (Den
Uyl-Goudsmit-Wolff) voor het nodige tumult: zij wilden Biesheuvel horen!
De nacht was zwanger van schorsingen. In een van die pauzes had ik ten
aanschouwe van een paar miljoen wakkergebleven Nederlanders vanuit de plenaire
zaal een uitvoerig tv-interview met Sleeuwenhoek van de NCRV. Te 1.40 uur nam
eindelijk ook Biesheuvel het woord. Het mocht niet baten. Een motie-Voogd om de
voorgenomen vrijlating maar te vergeten, werd met 85 tegen 61 stemmen
aangenomen. Voor die motie stemden vier anti's: Walburg, Geelkerken, Vermaat
en Schakel. Klokke vier stoomde ik Hoornaar binnen.
Over de affaire-Menten wil ik kort zijn. Het was geen glorienummer van de Kamer.
Kosto (PVDA), Kappeyne van de Coppello (VVD - handje in de zijde aan de
interruptiemicrofoon) en Wolff (CPN) voerden een drama voor drie personen op, dat
niet in redelijke
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relatie stond tot de feitelijkheid (een bejaarde verdachte die op de zondag voor zijn
arrestatie de benen had genomen). Wolff trok voor die gelegenheid ook het register
van de drie van Breda weer eens open. Dat maakte lieden in den lande - het
volksvertegenwoordigersgericht over de verdachte Van Agt werd integraal
uitgezonden - weer helemaal hoteldebotel. Ik kreeg er telefoontjes over, die mij tot
de interruptie noopten: ‘Zouden de heer Wolff en ik nu niet kunnen afspreken, dat
wij de drie van Breda rustig in Breda laten zitten in dit uur van de nacht?’ (Wij stopten
te 1.53 uur.) ‘En nog langer ook,’ merkte Marcus Bakker snedig op. Zijn fractiegenoot
volgde mijn uitnodiging gelukkig op.
Rest mij in dit verband nog te vermelden, dat ik in januari 1968 een vergeefse
poging heb gedaan het voormalige concentratiekamp Amersfoort tot nationaal
verzetsmuseum in te richten.
Direct na de zeer geslaagde lustrumviering van onze bevrijding in 1980 sprak de
Tweede Kamer bij motie uit, dat nu voortaan ieder jaar op 5 mei bevrijdingsfeest
gevierd zou worden. En dat precies nadat koningin Beatrix bekend had gemaakt
dat 30 april koninginnedag zou blijven. Als voorzitter van de plaatselijke
oranjevereniging te Noordeloos weet ik maar al te goed dat ons volk tot tweemaal
een nationaal feest binnen een tijdsbestek van één week niet in staat is. Ons
bevrijdingsfeest houden wij slechts overeind als wij er ons eenmaal in de vijf jaar
voor aangordden.
Het leek er aanvankelijk op dat ik het enige kamerlid zou zijn dat tegen de motie
zou stemmen. In mijn kielzog volgden ten slotte nog SGP en GPV.
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Ombudsman
Sinds kort kent Nederland een nationale ombudsman. Landgenoten, die terecht of
ten onrechte menen tussen de raderen van het overheidsapparaat terechtgekomen
te zijn, kunnen zich tot hem wenden.
Voordien deden zij dat tot de koningin, prins Bernhard, de minister-president, een
kamerlid.
Ik heb in dat opzicht volop mijn portie gehad: per brief, telefoon en in persoonlijk
gesprek. Ik rekende het tot mijn taak van volksvertegenwoordiger deze zijde van
de functie serieus te nemen. Alsmede de kritiek die mij persoonlijk, mijn partij en de
regering gewerd.
Om met het laatste te beginnen: wie mij een brief schreef, kreeg er één terug.
Ook als men met mij of met mijn partij de vloer aanveegde. De meeste tijd kostten
de veelschrijvers, die in één brief tien tot twintig onderwerpen aan de orde stelden.
‘Het is vakantie, het regent en daarom schrijf ik maar eens, wat ik op mijn hart heb.’
Ouwe heren in bejaardentehuizen bleven maar repliceren. Maar ook mannen en
vrouwen met wie ik door de dalen van het politieke bedrijf heen een voortreffelijke
correspondentie onderhield. Ik mocht er daardoor voor het CDA (de ARP) behouden.
Alhoewel de meeste correspondenten lieten blijken vertrouwen te stellen in mijn
persoon en politieke lijn - voor niet weinigen was ik een vertrouwd baken in de
(partij-)politieke wateren - waren er ook, die ik mateloos ergerde. ‘Telkens als ik je
smoel op de TV zie moet ik kotsen.’ ‘Jij had een toneelbaan moeten kiezen, dan
weet je tenminste dat je bedrogen wordt.’ ‘Jij bent in mijn oog een schoft.’ ‘Jou kom
ik op zekere dag persoonlijk kapot schieten.’ (Helaas niet ondertekend, die kon ik
dus niet beantwoorden.)
Bepaalde episodes (abortus-Aantjes-godslasterlijke uitzendingen) leverden stapels
brieven op.
In dit hoofdstuk gaat het echter om het afzonderlijke geval waar je ‘inkroop’,
meestal zonder, een enkele keer met succes. In grote fracties wordt dit soort zaken
over de fractieleden verdeeld (los van de vraag wie de geadresseerde is). Ik wil niet
zeggen dat dit bij de ARP in voorkomend geval niet gebeurde, maar in het algemeen
pelde je daar de bij jou binnengekomen boontjes.
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Het (spaarzame) succes sprak zich rond en leidde tot nieuwe ‘klandizie’ uit de kring
van vrienden en magen. Hoe langer je meeloopt, hoe meer de winkel beklant geraakt.
Mijn persoonlijke aanpak was de zaak op het departement op de betrokken afdeling
bespreken. In de loop der jaren moest ik echter wegens ‘overdrukke praktijk’ veel
zaken ook schriftelijk aankaarten. Ik vermoed dat men in Nederland weinig zicht
heeft op dit veel tijd vorderende onderdeel van het kamerwerk. Vandaar dat ik een
ruime greep in mijn persoonlijk archief wil doen. Op den duur wat taai, maar voor
velen wel ontdekkend. Door mij werden onder andere behandeld:
afwikkeling rentekaart
poging tot andere spelling familienaam
teruggave belasting van een naar Canada geëmigreerde familie
een dame, die zichzelf voor een bastaard van Oranje houdt
opvolging notariaat
onteigening glastuinbouwbedrijf
moeilijkheden in taxibedrijf
nasleep ongeval met vrachtauto in Saoedi-Arabië
standplaats caravan
leeftijdgrens keurmeester
bezoekrecht gevangenis
monument Wilhelmina
behandeling patiënte in rijkspsychiatrische inrichting
geven van rendez-vous door hoofdambtenaar
oplichting door ingenieursbureau
benoeming tot burgemeester
vrijstelling van militaire dienst
toewijzen boerderij in IJsselmeerpolders
vrijstelling vestigingswet
verdenking van spionage
tunneltje onder verkeersweg in Raamsdonk
klachten gedetineerden
alleen maar Engels boven kassa invoerrechten douane op Schiphol
vestigen camping
complementaire sociale voorzieningen
sanering middenstander
problemen pontveerhouder met Domeinen
weigeren bouwvergunning
persoonlijke moeilijkheden dragen valhelm
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Roemeense bruiden
vluchtelingen
wijze van aanbesteden RWS
naweeën bezettingsgebeurtenissen
discrimineren toeleveringsbedrijven
naturalisaties
arbeidsvergunningen
politieoptreden
politieambtenaar in verweer tegen op-wachtgeld-stelling
rij-instructeurs en hun erkenning
positie reservepolitie
behandeling door douane
repatriëringsschuld
langdurig werklozen
militaire- en verzetspensioenen
steun bij sollicitaties
problemen kandidaatstelling gemeenteraden
levenslange alimentatie
kinderbijslag zelfstandige
aangepast huis
jachtkwesties
koninklijke onderscheidingen
weggelopen kinderen
verkeersveiligheid
misbruik sociale voorzieningen
weekeinde rijverbod predikanten
aansluiting pand op waterleiding
gevangene in Malawé
toestanden in bejaardentehuis
vergunningen binnenschippers ongeregeld vervoer
tegemoetkoming beurtschipper op grond Deltaschadewet (randgeval afgewezen - door gestudeerd hebbende dochter op gewezen - uitkering van ƒ
25.000, - bewerkstelligd - nooit één woord van dank ontvangen).
Dit laatste steekt dan schril af tegen het echtpaar voor wie ik een kleinigheid kon
doen en die sedertdien met Kerst een mooie groet zenden aan ‘Zijne Excellentie
Schakel’. Trouwens, wat is klein? Jij kunt wel vinden dat het om een ‘kleinigheid’
gaat, voor betrokkenen kan het een hele ‘grotigheid’ zijn.
Het was aan de andere kant wel zaak gezond-kritisch te blijven. Er
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waren ook klanten bij die op alle mogelijke adressen (wat een beroepskansen in
Nederland) nul op het rekest hadden gekregen en er dan de ‘geachte afgevaardigde’
maar weer eens van voren af aan voorspanden.
Kamerleden worden voorts met de regelmaat van de klok begiftigd met uitvoerige
filosofische verhandelingen van warhoofden en ‘omgevallen boekenkasten’. ‘Door
Gods genade heb ik een profetieverklaring geschreven, welke ik u ingesloten doe
toekomen.’ Onvergetelijk de vele telefonades van ‘verontruste’ anti-revolutionairen
als de golven - vooral in formatietijd - weer eens hoog gingen. Het is rustig in ons
huis geworden!
Een pikante persoonlijke noot ten besluite. Van mijn moeder heb ik een lichte
trilling in hoofd en handen meegekregen. Dat euvel is er in de bezettingstijd niet
beter op geworden. Als het spannend wordt, manifesteert het zich wat nadrukkelijker.
Televisieuitzendingen voltrekken zich meestal onder een zekere mate van spanning.
Mijn politieke vrienden - wetende dat het mij niet in het minst afremde - dreven de
spot met deze kleine handicap: ‘Dat is jouw handelsmerk, Schakel,’ zeiden zij
gekscherend. Maar nogal wat kijkers dachten dat ik aan de ziekte van Parkinson
leed. Ik heb enkele malen ontroerende brieven van echte lijders aan deze ziekte of
een naaste verwante gehad, met de vraag wat ik eraan deed om ondanks deze
aftakelende ziekte zo overeind te blijven. Ik moest ze teleurstellen.
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De media
De politicus bekleedt een publiek ambt. Publiciteit behoort daarbij als de bliksem bij
de donder. Een kamerlid, wil er echt iets van terechtkomen, kan niet zonder. Het is
zijn water en zijn brood. Wat het vocht is voor de plant, de mest voor de heester,
zijn de krant, het tijdschrift, de radio en de televisie voor het kamerlid. Sommigen
zijn daar zo van overtuigd dat ze publiciteitsgeil worden. Bij de Kamer
geaccrediteerde journalisten kunnen daar boeiende verhalen van vertellen.
Men kan beter de wat moeizamer weg nemen: zorgen dat àls je wat zegt, je
inderdaad wat zegt: op een niet-ingewikkelde, ook voor niet-hoogontwikkelden
verstaanbare manier; in grammaticaal gaaf Nederlands (de regionale tongval behoeft
niet onderdrukt te worden, tenslotte is niet iedereen in Leiden geboren en getogen).
Wie daar echt ernst mee maakt behoeft niet achter journalisten aan te hollen, in
voorkomend geval weten ze je heus wel te vinden.
Te veel leden van de club van 150 zijn in hun voordracht even boeiend als de
tabellen voor de loonbelasting. Die hebben slechts een kansje in komkommertijd,
in die periode behoeft men maar een hikje, een boertje, een oprispinkje te laten
horen en men staat in de krant.
Voorzie de journalist van correct, bondig, taalkundig netjes ingepakt nieuws. Hij
(zij) komt terug! Hun collega's verschijnen ook in jouw winkeltje.
Natuurlijk moet men gelijk elke kleine middenstander in bescheiden mate wel
eens adverteren. Als ik iets kwijt wilde, dan loosde ik dat op een spreekbeurt ergens
in den lande. Een korte notitie inzake het in mijn opruiming liggende artikel
overhandigde ik aan D.J. Hoekstra van het ANP (al jaren aan het Binnenhof, een
uiterst bescheiden, maar zeer efficiënt opererende journalist). Het ANP zette het op
de telex en zo rolde het alle redactiebureaus binnen. De bezoekers van de
vergadering die de volgende dag hun ochtendblad opsloegen, vroegen zich dan
verwonderd af waar precies die journalist gisteravond in de zaal gezeten had.
Ik wil in dit verband nog twee namen noemen: die van Henk E. Janszen van De
Telegraaf, samen met die van Jaques Fahrenfort. Dit
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duo bracht gedurende een aantal jaren het parlementaire nieuws op grootse wijze.
Hun geheim was dat zij hun thuisbasis niet in Nieuwspoort hadden - de gelegenheid
waar vele collega's die wel zoeken - maar in het kamerrestaurant. Aangezien ik,
afgezien van opnamen, zelden in Nieuwspoort kwam maar des te meer in het
kamerrestaurant (de koffiekamer ‘alleen voor leden’ behoort in mijn oog wat te
nadrukkelijk tot de Binnenhof-ivoren-toren) ontmoette ik ze nogal eens. In het geval
van Henk kwam daar nog bij dat hij van orthodoxen huize was, daar weliswaar niet
veel meer aan deed, maar er ook niet van losgekomen was, waardoor wij geestelijke
affiniteit hadden. Bij zijn 40-jarig jubileum als journalist in 1972 was er onder
voorzitterschap van Carel Enklaar een huldigingscomité; ik zat in dat comité.
Op 8 september 1976 bleef hij op het station van Wageningen - de plaats waar
hij met zijn trouwe Ger woonde - plotseling dood. In de plenaire zitting van 10
september hebben wij hem herdacht. Een goede makker was de weg van alle vlees
gegaan.
De schrijvende journalist is ermee gediend, wanneer je hem tijdens een interview
een verrassende zinswending, een flitsende beeldspraak ‘overhandigt’. Je vond dat
dan later in zijn geschreven tekst, olijk in de kolom glunderend, terug. Ik bedacht
ze nooit van tevoren. Je weet trouwens niet vooraf langs welke dreven precies de
man-van-de-krant je laat wandelen. Zij ‘borrelden’ in de loop van het gesprek op.
Voorts is ook spontaniteit in een interview van grote betekenis. Wie het over die
boeg gooit, moet er wel op toezien het interview zonder drank-in-het-lijf in te gaan.
Een ‘shake’ van onbevangenheid en alcohol leiden gemakkelijk tot ontsporing.
Enkele notoire ontsporingen, met name in tijdschrifteninterviews, moeten, denk ik,
uit deze ‘long drink’ verklaard worden.
De reeds genoemde voorwaarden voor een geslaagd interview - inhoud, eenvoud,
goed Nederlands - gelden in versterkte mate voor radio en televisie.
Een artikel kan men herlezen, de luisteraar/kijker heeft maar één (snel
vervliegende) kans om jouw boodschap op te pikken. In dat opzicht had ik baat bij
mijn opleiding. Wat de taalbeheersing betreft: in een vergeelde opbergmap zit de
middelbare akte Duitse taal en letterkunde; Duits is een uiterst logisch
geconstrueerde taal, de wiskundige noot in het talenpakket; ik raakte bedreven in
verbuigen en vervoegen, wist op den duur onderwerp en gezegde, antecedent en
betrekkelijk voornaamwoord feilloos op elkaar te
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laten kloppen. Een zin in het Engels kan men nog wel eens ‘achteloos’ laten vallen.
Bij een zin in het Duits moet men vanaf de hoofdletter-aan-de-kop tot aan de
afsluitende punt permanent op zijn hoede zijn. Grammaticaal stoeien met de taal
behoort tot mijn geliefkoosde intellectuele genoegens. Ik vind het een uitdaging een
zin van start te schieten, een klein intermezzo in de vorm van een bijzin binnen te
halen, en dan de hoofdzin weer op de grammaticaal-correcte pootjes te laten landen.
Op het punt van de presentatie (de vorm waarin, de wijze waarop) ben ik aan hen
die ik in de loop van vele jaren via radio of televisie bereiken mocht, een
verontschuldiging schuldig. Ik heb ze, zonder uitzondering, in de schoolbanken van
het tuinlokaal van de christelijke mulo aan de Westerstraat in Gorinchem gezet. Wie
mij via Lopik ‘hoorde’ of ‘zag’, ‘zat’ daar. Ik zal mij nader verklaren.
Twee cursusjaren (1941-42, 1942-43) gaf ik les aan die school. De leiding splitste
het leerlingenbestand in twee porties: een stadsklas en een buitenklas. De leerlingen
uit Gorinchem en die uit de wijde (drie provincies instekende) omgeving. De stad
leverde de a-klassen en voor de streek was b gereserveerd. Omdat een leerling
vanuit de regio in die tijd in de regel slechts naar Gorinchem werd ‘uitgezonden’ als
er werkelijk wat inzat, stak de b-klas als geheel boven de a-klas uit.
Welaan dan, in het tuinlokaal (met zicht op de breedgeschouderde, door Menno
van Coehoorn ontworpen vestingwallen; welk een uitzonderlijke veldflora) zat 2b.
Ik kwam daar vrij veel. Buitenkinderen, 14 à 15 jaar oud, niet op hun achterhoofd
gevallen, meer dan middelmatig geïnteresseerd in de - al lang niet meer zo
onbezorgde - wereld om hen heen. Toen de SD mij in oktober 1943 dwong om deze
mij na aan het hart liggende mulo-klas in de steek te laten, heb ik hun ‘foto’ in mijn
affectieve geheugen opgeborgen. Ik haalde deze te voorschijn wanneer ik in zwakke
momenten wanhoopte aan de toekomst van volk en vaderland (zonder de belaste
hoofdletters). Ik ‘zette’ ze ook voor mij bij interviews voor radio en televisie. Dan
legde ik deze jongelui uit hoe het in elkaar stak, wat ik ervan vond, hoe ik het zag
aflopen. Ik ‘zag’ ze voor mij zitten op een heldere winterdag, tegen het einde van
de middagschooltijd, de tas al gepakt voor de thuisreis, nog even aandachtig
luisterend naar wat ‘mijnheer’ ten besluite te vertellen had.
Honderden malen ben ik geïnterviewd. Over een veelheid van onderwerpen. In
het kamergebouw, in de NOS-studio, ernaast, op
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het Binnenhofplein, bij ons thuis, in het gemeentehuis, in vergadergebouwen elders
in den lande.
Het interview right-from-the-shoulder vond ik het aangenaamst. Geen
voorgebakken opnamen. Dat laatste vermindert levendigheid en echtheid. Een
enkele keer deed de reporter het om technische of andere redenen nog eens over.
De kwaliteit van het gebodene werd er wat mijn aandeel betreft door repetitie niet
beter op. Dat wat betreft het geven van commentaar op de dingen-van-de-dag.
Daarnaast was er de medewerking aan programma's van langere, vaak ook
recreatieve aard. Ik zaaide, naar een bekend bij belwoord, aan alle wateren. Slechts
in twee programma's, beide van de VARA, ben ik nooit als gast aanwezig geweest:
Haagse kringen en De rooie Haan. Voor de laatste heeft Jan Nagel mij wel eens
uitgenodigd, maar op zaterdag had ik altijd veel vergaderwerk. Bovendien waren
er ‘loyalistische’ collega's die bij de redactie veel geliefder waren. Die pasten beter
in hun journalistieke formule. Voor het overige had ik ook met de VARA goede relaties.
De van de KRO overgekomen Frits van der Poel lag mij goed. Hij heeft het imago
van een linkse rakker, maar hij is een vakman en niet in de markt om zijn ‘slachtoffer’
een pootje te lichten. Tweemaal was ik zijn gast bij de start van een nieuw
programma: op 25 maart 1968 in Bellevue Amsterdam (Veldkamp zat ‘in de stoel’,
ik werd aan de tand gevoeld over wegenbouw en democratie); op 5 oktober 1971
vanuit het Haagse ‘House of Lords’ in een nieuwe formule voor Achter het nieuws,
met Anneke Goudsmit debatteerde ik aan de bar over het aanstaande bezoek van
de keizer van Japan, Hirohito. In haar televisiecommentaar schreef Trouw
(6-10-1971): ‘Het enige vaste punt in de hele uitzending was de heer Schakel (ARP),
die zijn plaats aan de bar had gevonden en die niet meer verliet.’ Goede
herinneringen bewaar ik aan Hans Jacobs en Herman Wigbold (met de laatste had
ik op 10 februari 1969 vanuit studio Vitus in Bussum in aanwezigheid van Ed van
Thijn en een negental deskundigen een indrukwekkende uitzending over drugs en
druggebruik). Met genoegen ontmoette ik in de VARA-studio de zoon van oud-collega
Suurhoff.
De VPRO heeft in ‘rechts’ Nederland niet zo'n beste naam. Deze ‘rechtse’ politicus
is in die kring altijd correct behandeld. Op 7 april 1967 discussieerde ik in studio
Concordia te Bussum in de rubriek Ja, neen, geen mening met Hans van Mierlo
over de gekozen (Van
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Mierlo) of benoemde (Schakel) burgemeester. Ik praatte 6% van het gehoor ‘om’.
‘Van Mierlo leed zijn eerste nederlaag,’ schreef Nico Scheepmaker in zijn
omroeprubriek van 8-4-1967. Een vakvrouw met een fijn ontwikkeld invoelend
vermogen in andermans situatie is Netty Rosenfelt. Op 3 oktober 1972 maakte zij
van Anna en mij een goed gelijkend portret, dat op 26 oktober in het Gat van
Nederland werd uitgezonden.
Bij de KRO zat ik op 10 november 1970 samen met Frans Andriessen in een
Brandpunt Special over een kiesdrempel (hij voor-ik tegen). In die uitzending werd
Charles de Gaulle herdacht.
Het verhaal van mijn telaatkomen in de veel beluisterde radiorubriek van Mia
Smelt Moeders wil is wet wil ik niet achterwege laten. Ik zou met mijn collega
Scholten (burgemeester van de vestingstad Heusden) een gesprek hebben over
de combinatie van dat ambt met andere functies. Thuis was Anna onze ‘wekker’.
Maar 17 oktober 1972 viel in de herfstvakantie; de schoolploeg behoefde niet naar
Gorinchem op te stomen, Anna sliep lekker uit, te 8.45 uur werd ik met schrik wakker,
de uitzending liep al een kwartier, ongeschoren sprong ik in de auto, het mistte
geducht, via de boordradio hoorde ik de waarschuwingen van Mia aan mijn adres
om geen onverantwoorde risico's te nemen, vier minuten voor het eind parkeerde
ik de auto op de stoep bij de studiodeur, de grammofoonplaat werd gestopt, ik had
nog twee minuten om mijn visie op de zaak te geven.
Met plezier denk ik aan een coproduktie van de Vlaamse tv met de KRO; in de
gelagkamer van herberg Het zwarte paard in Noordeloos had ik een genoeglijk
interview met Karel van de Wispelaere uit Damme.
Onze huisomroep is de NCRV. Daarmee had ik de stevigste relatie. Enkele
uitzendingen zijn mij bijgebleven.
Op 2 september 1968 werden in Bellevue in Amsterdam de hoofdredacteur van
de Volkskrant, Godfried Bomans, Albert Mol en ik door drie leerling-journalisten
geïnterviewd. Op 14 april 1972 liet Kitty Knappert mij in haar programma Eenmaal,
andermaal, gezeten in een antieke leunstoel op de bovenverdieping van ‘De Gouden
Leeuw’ in Hoornaar een tekst van Louis Davids zeggen. Kitty was door een
kettingbotsing bij Jutphaas zeer verlaat.
Op 3 augustus van dat jaar - wij zaten middenin de lijmpoging-Scholten - liet Dick
Bikker (zijn vader, zendeling onder de Toradja's, was van Noordeloos geboortig)
mij ‘ontvoeren’. Ik kwam
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terecht boven de slagerij van Jongejan op de hoek van Amandelen Sinaasappelstraat
in Loosduinen. Daar zat onder meer NCRV-medewerker Aart van Bergeyk,
schoolvriend van zoon Maarten. 30 december 1974 en 31 december 1976 zat ik in
een lange studiouitzending; in 1974 samen met Anneke Goudsmit van 8.45 (de
wekker liep om half zeven af) tot 10.30 uur in Plein publiek, allerlei zaken werden
ons per telefoon aangereikt; op oudejaarsdag 1976 zat ik met Noortje van Oostveen
in de eerste uuruitzending van Hier en Nu op Hilversum 4.
Op 19 mei 1979 vertegenwoordigde ik tijdens het spektakelstuk dat een
provinciespel is - compleet met werkplaatsen, toiletwagens en Rode Kruis Zuid-Holland.
Tegen het einde van mijn politieke carrière maakte Gerard van den Berg mij
hoofdpersoon in een aflevering van Globaal. Mijn leitjeswoord was rak: een recht
stuk in een rivier.
De AVRO zond op de avond van dodenherdenking 1975 (30 jaar bevrijding) een
interview uit van Sonja Barend met Anneke Goudsmit, Michel van der Plas en mij.
De opname was op 1 mei in Concordia te Bussum. Ons gezin had vanaf 19 april
onder grote spanning geleefd. Zoon Maarten had die dag samen met zijn vrouw
Peggy (zwanger van de tweede) een auto-ongeluk gehad. Rijdend op een
voorrangsweg was hij door een van links komende wagen gegrepen. Peggy werd
eruit geslingerd (bij de geboorte van een kerngezonde Joris bleek beschadiging van
de wand van de vruchtblaas). Maarten had een gebroken linkerbeen en werd naar
het ziekenhuis in Gorinchem gebracht. Het leek mee te vallen, maar in de nacht
werden wij met spoed naar het ziekenhuis ontboden. Er was beendermerg in de
bloedbaan terechtgekomen, vetembolie, de longblaasjes sloeg dicht, in coma lag
zijn body tegen de dood te knokken. De specialisten konden ons geen hoop geven,
maar speelden vol inzet hun schaakspel met diezelfde dood. Eerst elf dagen later
konden zij ons de troost bieden dat Maarten uit zijn coma zou komen. Wat is er in
die dagen gewaakt en gebeden. Wat hebben wij God uit het diepst van ons hart
gedankt. Wat heb ik een respect gekregen voor de moed en het Godsvertrouwen
van zijn vrouw Peggy. Vanuit die gezinservaring toog ik op 1 mei naar Concordia.
Zoon Arnold ging op mijn verzoek mee. Daar zat een stukje symboliek in. Hij heet
voluit Arnoldus Lodewijk Hendrik. Arnoldus naar zijn in Neuengamme omgekomen
oom. Lodewijk naar mijn op Lombok gesneuvelde oom van moederszijde. Hendrik
naar mijn aan tering gestorven oom van vaderszijde.
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Anneke Goudsmit beleefde de oorlog als ondergedoken jodenkind, Michel van der
Plas verkeerde in de nog betrekkelijk beschermde sfeer van het seminarie, ik had
én in de meidagen van 1940 én enkele dagen voor de bevrijding de dood in het
grijnzende gelaat moeten kijken. Vooral dat laatste relaas - mijn gemoed schoot vol
toen ik van mijn gevoelens voor moeder en verloofde in de nacht voor mijn executie
gewaagde - maakte indruk in de uitzending van 4 mei. Ik heb hem zelf niet gezien,
ik sprak die avond in de dodenherdenkingsdienst in Schoonhoven, de zilverstad,
waar mijn vrienden en vriendinnen mij in de vroege ochtend van 23 april 1944, net
op het nippertje, uit de politiecellen gekraakt hadden.
Op 13 oktober 1977 kaapten terroristen de Landshut, een Boeing van de Lufthansa
met 87 mensen aan boord. Via landingen in Doebai en Aden kwam het toestel
terecht op de luchthaven van Mogadisjoe. Captain Schumann werd vermoord. Men
eiste de vrijlating van de leider van de Baader-Meinhofgroep en nog tien anderen
benevens een losgeld van DM 40 miljoen. Het dreigement anders het toestel te zullen
opblazen en de ontvoerde werkgeversvoorzitter Schleyer te zullen executeren leek
zeer reëel. De wereld hield de adem in: zou de Duitse regering toegeven?
Op zaterdag 15 oktober spoorde Jaap van Meekren mij in hotel ‘De mallejan’ te
Vierhouten op. Wij hadden daar met onze badminton-club voor het weekeinde
geboekt. Ik had weinig trek om naar zijn rubriek Televizier te komen, maar hij hield
zeer aan en stuurde een taxi. In de NOS-studio stelde hij mij de centrale vraag:
toegeven en mensenlevens redden of niet? Ik maakte duidelijk, dat ook tegen deze
eventuele zeer hoge prijs de Duitse overheid voor chantage niet mocht bukken. In
de NOS-studio waren voor een ander programma-onderdeel Hans Wiegel (toen
kamerlid) en zijn Pien. Hij had respect voor mijn opstelling, voegde eraan toe dat
hij zielsgelukkig was die vraag niet voorgelegd gekregen te hebben. Later, als
minister der Kroon, is zij hem wel degelijk voorgelegd; dat brok verantwoordelijkheid
droeg hij toen met ere.
Men zal zich de afloop herinneren: op 18 oktober bestormden zestig manschappen
van de Grenz Schutz Gruppe 9 onder leiding van commandant Ulrich Wegener het
vliegtuig, doodden de kapers op één na, de gijzelaars waren bevrijd.
Mijn op 17 november 1980 uitgezonden afscheidsportret voor de televisie
componeerde Jan Aagten, een bijzonder sympathieke
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medewerker met wie ik in de loop der jaren veel ‘zaken’ deed. Hij behoorde onder
meer tot de Slag om Nieuwspoort-ploeg, met Leo Pagano, Van Houtert, Gerrie
Verkerk, een team waardoor ik mij met genoegen liet ‘strikken’. Die relatie is ook
na mijn politieke emeritaat bestendigd. Ik adviseer het team en treed in voorkomend
geval als commentator op.
Vanzelfsprekend was ik ook bij de NOS te gast. Die had in mijn tijd een programma
Frontaal geheten. Met een ‘andersdenkende’ debatteerde je ten aanhore van een
onpartijdige jury over een bepaalde stelling. De jury stemde over die stelling voor
en vervolgens na het debat. Beide debaters brachten drie getuigen ter ondersteuning
van het betoog mede. Je ondervroeg ook de getuigen van de tegenpartij. Ik heb er
driemaal aan meegedaan (1971-al of niet roulette in Nederland; 1971-al of niet steun
van kerken aan gewapende verzetsbewegingen; 1978-al of niet gratis openbaar
vervoer), ik heb het debat driemaal op punten gewonnen. Het duidelijkst op 5 april
1971. Mijn tegenvoeter was VVD-collega Geurtsen (met Van Schaik indiener van
een initiatiefontwerp tot het wijzigen van roulette). Een van zijn getuigen was Henk
Vonhoff, de huidige Commissaris der Koningin in Groningen. De mijnen ir. Weber
(de grootste deskundige op het gebied der kansspelen), Willem Scholten (nu
vice-voorzitter Raad van State), mevrouw Slaa-de Jong (huisvrouw te Wageningen).
Er waren 21 juryleden. Voor het debat 13 voor en 8 tegen roulette. Na het debat 9
voor en 12 tegen. De verschuiving in mijn richting was het kleinst in het op 16 februari
1978 uitgezonden debat met oud-staatssecretaris Van Hulten over al of niet gratis
openbaar vervoer. (Van Hulten voor-ik tegen.)
Voor het debat:

voor 34

2 geen mening

14 tegen.

Na het debat:

voor 30

6 geen mening

14 tegen.

Mijn getuigen waren Van Strien (hoofd voorlichting NS) en Wallis de Vries (toen
wethouder Den Haag, later staatssecretaris CRM, nu voorzitter AVRO.
De ruigste uitzending was mijn twistgesprek met dr. Ter Schegget (onlangs na
veel controverse hoogleraar in Leiden geworden) over al of niet steun van kerken
aan gewapend verzet. Ter Schegget was voor, mijn mening is dat de kerk noch
wapens moet zegenen, noch ze direct of indirect financieren. Mijn getuigen waren
Bouke Roolvink, dr. Jansen Verplanke (burgemeester van Ridderkerk) en prof.
Velema (hoogleraar Theologische Hogeschool christelijk gereformeerde kerken,
Apeldoorn).
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De NOS was op de dag van de opname (15 november 1971) in het Hottheater bij
station HS in Den Haag) verre van neutraal. In de loop van de middag trachtte men
ons ‘ondersteunende’ dia's in de maag te splitsen, waarvan Verplanke wist dat het
Angolacomité ermee werkte om aan te tonen hoe koloniale mogendheden moordden.
Zonder enige waarschuwing vooraf stapte ik de opnamezaal in, zij was bezet met
Angolacomité en aanverwante clubs (Sjaloom, Bond van Dienstweigeraars),
opgesierd door spandoeken met niet voor tweeërlei uitleg vatbare teksten, de
vijandelijkheid was te snijden. Ik voelde mij in de leeuwekuil, dacht: straks gooien
zij met bierblikjes.
Wat als intimidatie bedoeld was, betekende voor mij een enorme opsteker. In
zo'n situatie gaat het partisanenbloed in mijn aderen kloppen. Het werd een fel
dispuut. Ter Schegget ging erin. Ik zal mijn lezers de tonelen besparen die zich na
afloop van de opname in het Hottheater afspeelden. Slechte verliezers!
Op 30 maart 1975 debatteerde ik met mevrouw Kalma-Staal (echtgenote van een
hoofdinspecteur van politie in Rotterdam) in een twintig minuten durende uitzending
van de NOS, vanuit studio Concordia over de BVD. De verslaggeving in de pers
illustreerde hoe gepolariseerd onze samenleving met betrekking tot dit soort
onderwerpen is.
Enkele uittreksels uit aan mij gerichte brieven: ‘Wat heb ik heerlijk genoten van
het debat van die juffrouw Staal met u. Voor zoveel stommigheid had u “bijna” geen
woorden’ (Den Haag, 9 april 1975). ‘Graag wil ik u even laten weten hoezeer ik u
van harte heb bewonderd tijdens dit gedenkwaardige televisie-treffen. Ik heb het
grootste respect voor uw zelfbeheersing en uitermate stijlvolle houding’ (Wassenaar,
9 april 1975). ‘De heer Schakel verdient ons respect, dat hij in deze ongelijke strijd
van 1 tegen 3 zo beheerst repliceerde’ (Haren, 4 april 1975). ‘De dame
demonstreerde ons wat ons te wachten staat als het volksfront de baas zou zijn.
Vele Rotterdamse politiemensen zullen zich geschaamd hebben’ (Enschedé, 2 april
1975).
Bij tijd en wijle optreden voor de televisie betekent dat mensen je onderweg
herkennen. Eens was ik met Anna in een hotel in Oostenrijk. Je ziet het aan het
gedrag aan andere tafeltjes dat de herkenning daar is. Na twee dagen vaardigde
‘zij’ ‘hem’ naar onze eettafel af. Ontvouwt zich de volgende dialoog:
‘Mijnheer, ken het ook zijn, dat wij u kennen?’
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‘Ja, dat is wel mogelijk.’
‘Van de televisie, mijnheer?’
‘Ja, dat zou wel kunnen.’
‘Bent u Swiebertje, mijnheer?’
‘Ja, dat ben ik, maar ik ben hier incognito.’
Totaal andere gelijkenis. Prinsjesdag 1965. In de Grote of St.-Jacobskerk in het
hart van de residentie beleggen de Haagse kerken (inclusief Leger des Heils) bij
de aanvang van het nieuwe parlementaire jaar een gebedssamenkomst. (Anna en
ik hebben daar tot en met 1981 nooit ontbroken; als iemand het van bidden moet
hebben dan is het zeker de politicus.) In een Haagse kerk gaat het op zijn Haags
toe. Onder de toren door kom je achterin de kerk. Het achtergedeelte van het schip
is voor het politieke ‘voetvolk’. Daarvoor zitten de onderofficieren, in casu de
kamerleden; daarvoor de subalterne officieren, te weten de staatssecretarissen;
daarvoor de hoofdofficieren, zijnde de ministers; en daarvoor - op die ene derde
dinsdag in september - op de allereerste stoelenrij de organiserende dominees,
pastoors, voorgangers.
Op die gedenkwaardige prinsjesdag 1965 treden Anna (in het lang) en ik (in
jacquet) onder de toren door binnen. Daar staat een kerkvoogd (ook in jacquet). Hij
herkent mij onmiddellijk en zegt: ‘Ik zal u naar uw plaats begeleiden.’ Anna en ik
schrijden in zijn kielzog door de rijen der simpele staatsburgers heen, passeren de
gelederen der kamerleden, stranden ook niet op de staatssecretarislijke kusten,
neen: wij worden doorgesluisd tot de ministeriële frontlijn, krijgen onze stoelen
aangewezen naast Maarten Vrolijk (oudcollega, toen minister van CRM, later mijn
Commissaris der Koningin in Zuid-Holland). De brave kerkvoogd had mij voor Luns
aangezien. Die was die dag gelukkig niet in de Jacobskerk te ontwaren. Een
ondeugendheidje ter afsluiting van dit hoofdstukje.
Eens per jaar belegt mijn bond van beroepsgoederenvervoerders over de weg
een ledenweekeinde. Daar komen ook de vrouwen van die vrachtvaarders. Tijdens
zo'n weekeinde beloofde ik de dames in een vrijgevige bui dat ik tijdens elke
tv-uitzending waarin ik ‘optrad’, aan al die vervoerdersvrouwen één knipoogje zou
wagen. Die belofte heb ik getrouw ingelost. Naast een lichte hoofdtrilling valt een
oogtrilling buiten de kring der vervoerdersvrouwen niet op.
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Willem Aantjes
De 6de november 1978 was een maandag. Op de eerste maandag van elke maand
vergadert het dagelijks bestuur van ‘De Overwaard’ in het waterschapsgebouw aan
de Grotewaard onder Noordeloos. In de loop van de ochtend Willem Aantjes voor
mij aan de lijn. Zijn verblijf in Duitsland tijdens de oorlog wordt weer opgerakeld,
ditmaal door dr. L. de Jong. Ik doe er - gelet op wat ik ervan weet - luchthartig over,
maar Willem ziet het somber in. Wat wist ik ervan? Datgene, wat mij in april 1944
(ruim 34 jaar geleden) als commandant van de 6de compagnie Strijdend Gedeelte
der Binnenlandse Strijdkrachten (standplaats Gorinchem) ter ore was gekomen.
In de Alblasserwaard zijn de lijsten van bij de bevrijding te arresteren personen
door de BS opgesteld (ook de arrestaties zijn later door de plaatselijke groepen
verricht). De conceptlijsten werden in de lokale gemeenschappen opgesteld. Op de
conceptlijst van Bleskensgraaf stond Willem. Bleskensgraaf ressorteerde onder mijn
collega van de 8ste compagnie, jonkheer Bicker, huisarts te Sliedrecht. Samen met
Jaap Wieringa, commandant van de 7de compagnie in Leerdam coördineerden wij
de lijsten. Voorkomen moest worden dat men voor hetzelfde feit in het ene ressort
wel en in het andere niet gearresteerd werd. Met zijn drieën hebben wij rissen namen
geschrapt, want men was ter plekke over het algemeen nogal arrestatie-happig.
Wim zat in de map van dokter Bicker. De navolgende gegevens waren verzameld.
a. Op semi-vrijwillige basis gaan werken bij de PTT in Duitsland.
b. Op een ongebruikelijke manier naar Nederland teruggekeerd: door zich te
melden voor een wachtbataljon.
c. Eenmaal in Nederland aangekomen dienst geweigerd en overgeplaatst naar
het kamp Post Natal.
d. Vanuit dat kamp had dokter Bicker tweeërlei informatie: (1) een kampgenoot
die niemand kwaad deed (veruit de meerderheid); (2) een kampgenoot die men in
de gaten hield vanwege zijn mooie administratieve baantje.
Wij waren het erover eens dat het allemaal later nog maar eens nagepluisd moest
worden, maar dat deze feiten Willem niet ‘arres-
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tabel’ maakten. Voor ons bleef Willem Aantjes vrij man. Voor mij persoonlijk was
daarmede de zaak-Aantjes definitief afgesloten. Dat bleef zij voor mij ook toen er,
nadat Willem vanaf 1959 in de landspolitiek terecht was gekomen, bij tijd en wijle
berichten over zijn bezettingsverleden opdoken.
Mijn informatie had ik in mijn functie van compagniescommandant verkregen, ik
vond het een zaak van eer daar niet mee te colporteren. Willem heb ik nooit gezegd
wat ik wist. Het leek mij voor hem geen prettige wetenschap dat een collega in de
fractie, later een lid van de door hem geleide fractie, zich in april 1944 met zijn
‘dossier’ (de informaties kwamen niet op papier) beziggehouden had. Pas op 6
november 1978 heb ik dit tegenover derden onthuld. Die maandagavond te 17.00
uur was het geval-Aantjes breeduit in de radionieuwsdienst. Onze in het voorjaar
van 1944 in de toenmalige situatie verzamelde informatie bleek goeddeels te kloppen,
edoch met een niet onbetekenend verschil: voor wachtbataljon moest SS gelezen
worden.
De heksenketel begon. Telefoon roodgloeiend: geschokte partijgenoten, verbolgen
oud-verzetsmensen, een telefonisch radio-interview met Hier en nu werd na het
nieuws van zes uur uitgezonden, de AVRO stond op de stoep voor een radio-opname
(dinsdagmorgen in de ether), Hier en Nu stapte met een tv-ploeg binnen (dat werd
maandagavond te 21.45 uur uitgezonden), om acht uur was ook mijn kop in het
nieuwsjournaal. Het Hier en nu-interview voor de tv (6 november 1978) volgt hier:

Schakel:
Het nieuws is hard aangekomen. Ik reken Willem Aantjes tot mijn vrienden
en bovendien is hij mijn fractievoorzitter in welke kwaliteit ik hem hogelijk
waardeer. En als je dan deze berichten vandaag hoort, althans met precies
deze concrete inhoud, dan doet je dat wat. Ik was wat de hoofdzaak
betreft al lang op de hoogte. Maar wat mij vandaag met name geraakt
heeft dat zijn twee letters: SS.
Vraag:
U heeft met de heer Aantjes over deze zaak gesproken in het verleden?
Schakel:
De zaak is voor mij een zaak geweest van direct na de oorlog. Ik was de
man die een leidende functie had in de illegaliteit in de Alblasserwaard
en de illegaliteit heeft de lijsten moeten opmaken van mensen waartegen
wat was. En in dat verband is ook de zaak Aantjes onderzocht.
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Men is toen tot de conclusie gekomen dat de feiten die bekend waren en
die, met uitzondering van dat begrip SS, eigenlijk zakelijk dezelfde zijn als
wat nu bekend is geworden, dat die feiten van die aard waren dat mede
gelet op de ouderdom van betrokkene en verdere verzachtende
omstandigheden, er geen aanleiding was om een procedure tegen Aantjes
te starten, dat wil zeggen dat er noch een procedure van zuivering, noch
een procedure van berechting zou beginnen. Zijn zaak is geseponeerd,
zijn zaak is afgelegd, daar is een streep onder gezet.
Vraag:
Had hij bij die onderzoeken, toentertijd en ook bij de onderzoeken die
door de AR zijn uitgevoerd, deze feiten moeten melden?
Schakel:
Aantjes heeft meerdere malen er van doen blijken dat hij in dit opzicht
een bepaalde gang gegaan was door de jaren heen. Ik bedoel nu...
Vraag:
De SS?
Schakel:
Ja om te beginnen, ik hoop dat in komende uren heel duidelijk wordt wat
ik daaronder heb te verstaan. Aan SS verbind ik altijd het idee van lui die
naar het oostfront trekken en daar aanvallend bezig zijn. Nu, ik neem niet
aan dat dat op Aantjes van toepassing is. Ik heb altijd begrepen dat de
dienst die hij in Nederland zou vervullen dat waren bewakingsdiensten
bij een kamp. En ik heb altijd gedacht dat dat een wachtbataljon was.
Maar onder welke vlag dat wachtbataljon opereerde, ja dat is vandaag
voor mij de pijnlijke noot in de verdere bekendmakingen.
Vraag:
En welke consequenties verbindt u hieraan voor de heer Aantjes?
Schakel:
Ik vind dat heel moeilijk op dit moment te stellen. Er moet natuurlijk een
diepgaand intern beraad komen. Het fractiebestuur gaat zich over deze
zaak met de heer Aantjes buigen. De fractie houdt er zich mee bezig, ik
neem ook aan dat de voorzitter van het CDA, de voorzitter van de ARP er
zich mee bezig zullen houden. Die zullen in goed samenspel met de heer
Aantjes moeten bezien of er consequenties getrokken moeten worden
en zo ja, welke dan.
Vraag:
U zegt niet bij voorbaat, gelet op deze feiten, moet de heer Aantjes
aftreden?
Schakel:
Dat zou op dit moment een veel te voorbarige conclusie mijnerzijds zijn.
Ik begrijp zeer wel dat een voorzitter van de CDA-fractie in een zeer
kwetsbare positie verkeert, ik begrijp heel goed dat Aantjes een zware
gang zal gaan de komende uren en de komende dag. Maar ik ben
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bepaald op dit moment niet zover dat ik zeg: Aantjes moet het politieke
bos ingezonden worden.
Vraag:
U komt beiden uit de Alblasserwaard. U komt beiden uit een calvinistisch
huis. In die tijd zijn een aantal jongens de gang gegaan die Aantjes is
gegaan, dat wil zeggen naar Duitsland, vrijwillig. Anderen zijn in het verzet
gegaan. Mij komt het oordeel niet toe om te zeggen wat goed of fout was.
Ik wil wel van u weten hoe u verklaart dat de een de ene weg op ging en
de ander de andere weg.
Schakel:
Daar zit een stuk kerkelijk beleven achter. Er is in de Alblasserwaard en
niet alleen in de Alblasserwaard, maar zeker in de Alblasserwaard, nogal
wat verschil of je opgevoed bent in de sfeer van de gewone gereformeerde
kerken, hetgeen met mij het geval is; of je bent opgegroeid in de sfeer
van de hervormde kerk, gereformeerde bond. En daarbij zijn dan bepaalde
gemeenten waar dat nog heel sterke rechtse accenten krijgt, waaronder
de geboorteplaats van Aantjes, Bleskensgraaf. Dat gaf een enorm verschil
van instelling, juist in die tijd met betrekking tot de bezetter. Binnen de
kring waarin Aantjes groot geworden is leefde en leeft ten dele nog een
diep geworteld besef dat je alle overheden die over je gezet zijn, ook die
Duitse overheid, hebt te gehoorzamen. In mijn kring is altijd de oude
Calvinistische wijsheid beleefd dat je het recht van opstand hebt tegen
een onrechtmatige overheid. En daar hebt u dan net het verschil of je in
gehoorzaamheid buigt en gaat waar de bezetter je wil hebben, dan wel
of dat je je daar met goed en bloed tegen verzet. Men moet voorts niet
veronachtzamen de enorme hersenwassende beïnvloeding, jaar in, jaar
uit, waaraan een heel volk, waaraan met name de jonge mensen binnen
ons volk waren onderworpen. En als je dan bovendien, net als Aantjes,
vanuit je religieuze overtuiging - natuurlijk met tegenzin - maar je bent de
gang gegaan, naar Duitsland, maar daar zijnde, zin je op middelen om
er onderuit te komen. Nu dan kan ik mij voorstellen dat je tot nogal wat
in staat bent als je zo ver in het net gezwommen bent, dat je dan toch
nog probeert om eruit te zwemmen. En nogmaals, ik weet niet of Aantjes
zich bewust is geweest dat hij exact zich voor de SS verbond. Ik kan dat
nauwelijks geloven. Ik geef hem op dat onderdeel vooralsnog toch nog
helemaal het voordeel van de twijfel.
Vraag:
Zegt u nu, achteraf gezien, dit wetende had Aantjes niet de rol mogen
hebben die hij nu speelt, bij voorbeeld binnen de christelijke politiek,
binnen het CDA?
Schakel:
Ja, maar Aantjes heeft zelf in verschillende interviews weinig twijfel doen
bestaan over de dingen die gebeurd zijn vanaf zijn vertrek naar
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Duitsland tot de bevrijding, dat is punt één. In de tweede plaats, in een
aantal gevallen, met name speelde dat als een ministerschap of een
commissariaat van de koningin in het geding kwam dan zwol de stroom
van beschuldigingen tegen Aantjes weer aan bij het AR-partijbestuur en
bij de AR-kamerleden op spreekbeurten. Naar aanleiding daarvan heeft
Aantjes aan de partijvoorzitter een uitgebreid verslag gedaan van wat er
geschied is.
Vraag:
U legt een zekere mildheid in uw oordeel over de hele zaak, ik begrijp
dat, maar kunt u dat zelf nog enigszins toelichten?
Schakel:
Ik moet u zeggen, ik word voor de tweede keer met de zaak
geconfronteerd. Ik ben er in 1945 mee geconfronteerd, toen ging het over
een jongeman waarvan men na onderzoek van de feiten zei: gelet op zijn
jeugd, gelet op de verzachtende omstandigheden, streep eronder, hij kan
het leven verder in gaan. Ik wordt er nu voor de tweede keer mee
geconfronteerd, met dezelfde zaak, dezelfde man betreffende, wellicht
op een onderdeel - dat moet ik toegeven - nogal naar toegespitst. De
twee letters SS. Maar het is natuurlijk duidelijk dat het thans gaat om een
in de volle publiciteit staande vertegenwoordiger van mijn politieke
stroming. Het gaat niet meer alleen om een individuele jongeman uit de
Alblasserwaard, het gaat om een toprepresentant van een politieke
stroming in dit land. En daar is natuurlijk niet meer van elkaar te scheiden,
ook niet te onderscheiden en dat maakt het andermaal erg ernstig voor
mij.
Vraag:
Acht u het mogelijk dat achter de tips die de laatste maanden zijn
binnengekomen en naar aanleiding waarvan het onderzoek is gestart,
dat die tips een politieke achtergrond hadden?
Schakel:
Ik geloof niet dat hier enige partijpolitieke vete uitgevochten wordt. Dat
houd ik tegen. Ik geloof veeleer dat uit de kring van mensen - en die is
er, dat was mij bekend, die op het standpunt stond dat wat er gepasseerd
was met Aantjes van een dusdanige aard was dat hij niet het ambt van
minister of van commissaris van de Koningin mocht bekleden. Die daar
dan ook blijk van geven, als dat wenkte. Dat uit die kring, kringen, op dit
moment concrete seinen zijn uitgegaan naar hetzij dr. De Jong, hetzij
naar de minister-president, hetzij naar de minister van Justitie, dat kan ik
niet overzien. Maar mijn taxatie is dat uit die kring de zaak op gang is
gebracht en bepaald niet uit kringen van mensen die het CDA partijpolitiek
niet toegedaan zijn.
Vraag:
Men zegt vaak dat het een Antirevolutionaire kring is.
Schakel:
Dat is, dacht ik, niet ver van de waarheid. Er zijn uit de kring die ik
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aangeduid heb nogal wat Antirevolutionairen, overigens niet uitsluitend
Antirevolutionairen. Daar zitten ook nog wel wat andere mensen bij en
het zijn ook mensen die in het verzet een rol gespeeld hebben.
Mijn opmerking over bepaalde stromingen in de Nederlands Hervormde Kerk schoot
verschillende Gereformeerde Bonders in het verkeerde keelgat. Anna werd er de
rest van die avond - ik zat bij Aantjes - telefonisch mee achtervolgd. Nu was het
zeker niet mijn bedoeling geweest om de Gereformeerde Bond in de Nederlands
Hervormde Kerk in haar geheel in de verkeerde hoek te plaatsen. Als illegaal werker
had ik in de Waard van menige ‘Bonder’ herbergzaamheid ervaren. Vele van mijn
medewerkers kwamen uit die kerkelijke hoek, een van mijn naaste verzetsvrienden,
de in 1945 in fort De Bilt gefusilleerde Hendrik van Bezooijen (ik heb dat vreselijke
nieuws overgebracht aan de vrouw met wie hij net getrouwd was), was lid van de
kerkeraad van de gereformeerde Bondsgemeente Hoogblokland (de predikant was
de voortreffelijke vaderlander ds. Rongen). Gelukkig heb ik gelegenheid gekregen
om een en ander in De Waarheidsvriend (orgaan van de Gereformeerde Bond)
recht te zetten.
Om half negen stond ik voor de deur van de woning van Willem aan de
Koningslaan in Utrecht. Persfotografen en een begin van volksoploop. Bovenaan
de trap dankte Gisela, de vrouw van Wim, mij voor de radio- en televisie-interviews
waarvan zij kennisgekomen had. Binnen in de vergaderkamer waren Piet Steenkamp
(voorzitter CDA, met griep uit zijn bed gekomen), Dick Kuijper (vice-voorzitter ARP voorzitter De Boer was in het buitenland), van het bestuur der CDA-fractie: Lubbers
(tweede man), Van Leijenhorst, Eversdijk en ik, en ten slotte onze voorlichter Piet
van Tellingen, een man die Wim bijzonder is toegedaan.
Wim gaf zijn lezing van de affaire. Dat klonk toch anders dan het publieke
strafgericht dat zich die avond in radio en televisie aan hem voltrok. Ons unaniem
advies aan hem: zijn werkzaamheden als fractie-voorzitter opschorten, hangende
het onderzoek het lidmaatschap van de Kamer niet neerleggen, integendeel ‘in
functie’ verweer leveren. Persoonlijk - Wim kennende - had ik het vermoeden dat
hij af zou treden. Hij zou daaromtrent in de komende nacht met zijn vrouw beslissen.
Piet Steenkamp leidde ons gesprek. Aan het einde vroeg ik of ik ons samenzijn
met gebed mocht eindigen. Wij hebben toen gebe-
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den voor Wim, zijn Gisela, zijn kinderen, zijn hoogbejaarde moeder, het tere plantje
van ons CDA, voor duizenden eenvoudigen in den lande (als één lid lijdt, lijden alle).
De televisie had inmiddels honderden lieden in opgewonden staat voor het pand
bijeengebracht. Wim, nooit bang in zulke situaties, liet ons uit, gaf een kort exposé,
de lampen flitsten. Een deel van het publiek gedroeg zich agressief. Ook ik kreeg
mijn portie: het was een grof schandaal, dat ik met mijn verleden ‘die SS-er’ nog in
bescherming durfde te nemen. Slechts met moeite slaagde ik erin mijn auto uit de
volksoploop te loodsen. De nacht van maandag op dinsdag heb ik slecht geslapen.
De fractievergadering van dinsdagmorgen werd een dramatische. Wim deelde
zijn voornemen tot aftreden als kamerlid mede. Vanuit de fractie kwam een geweldige
aandrang dat niet te doen. De Kamer was ook buiten onze fractiekamer in rep en
roer. Vondeling riep mij als meest betrokken lid van het presidium bij zich en deelde
mede, dat hij bij de aanvang van de plenaire vergadering te twee uur zou voorstellen
om het onderzoek naar de geloofsbrieven van Aantjes van 1959 - het jaar van zijn
intrede in de Kamer - te heropenen. Met name zijn Nederlanderschap zou getoetst
moeten worden (SS'ers verloren hun Nederlanderschap). Ik deelde het Wim tijdens
de fractievergadering mede.
De fractie bleef aanhouden. Er waren er zelfs die de suggestie deden om daarover
te stemmen. Toen heb ik ingegrepen: ik had de vorige avond mede beleefd, ik kende
het voornemen van Vondeling (wist ook niet waar dat toe zou kunnen leiden), ik
stelde dat er maar één was die besliste en dat was Aantjes. Die bleef bij zijn
voornemen. De kogel ging om half elf door de kerk. Het besluit zou door Wim zelf
in een in der haast belegde persconferentie bekend worden gemaakt. Nieuwspoort
was te klein. Wij kwamen in de Schepelzaal terecht.
Met goedvinden van de andere leden van het presidium ben ik naast Wim gaan
zitten. In lijfelijke zin, maar met name overdrachtelijk bedoeld: een stukje christelijke
solidariteit met een vriend en broeder in het donkerste uur van zijn politieke carrière.
Dat is in het land goed begrepen. Ik heb er honderden brieven over gekregen. Van
tweeërlei aard.
Afkeurende, met name uit de kringen van het voormalig verzet, zelfs enkele van
naaste medewerkers, die mij op grond van dit gedrag afschreven. Tot op de huidige
dag! ‘Als oud-LKP'er ben ik
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geschokt door de wijze waarop U als voormalig verzetsman heeft geprobeerd de
zaak-Aantjes te bagatelliseren, evenals uw aandeel in het gladstrijken van de
onregelmatigheden en de seponering daarvan.’
Maar de overgrote meerderheid waren betuigingen van dank en waardering. ‘Het
moet ons even van het hart, dat wij heel blij waren met de manier waarop u Aantjes
terzijde stond, als een vader, die zijn kind, dat in moeilijkheden verkeerde geen
moment uit het oog verloor’ (brief Krimpen a/d IJssel). ‘Ik ben dankbaar en trots (dat
mag toch), dat u liet zien hoe christenen met elkaar omgaan, wat ze doen en niet
doen’ (brief Rockanje). ‘De foto in Trouw spreekt boekdelen. Ik zal deze bewaren’
(brief uit Heelsum). ‘Ondanks alle narigheid, die ik op de televisie zag, kwam er toch
een gevoel van warmte in me’ (brief uit de gevangenis). Bijzonder trof mij een
sympathieke brief van prof. J. Verkuyl, de man die met mijn benadering van
Zuid-Afrika de grootste moeite heeft.
Aantjes heeft na het onderzoek door de Commissie van Drie
(Enschedé-Boukema-Bauk) en de Bijzondere Commissie uit de Tweede Kamer
onder voorzitterschap van Schelto Patijn nog enige tijd op het standpunt gestaan
dat hij weer als kamerlid zou kunnen functioneren. Ik deelde die mening niet. Vond
ook dat het op mijn weg leg daarvan publiek getuigenis af te leggen. Ik vatte het
samen in de slagzin: ‘Het is nadelig voor de politiek, het is nadelig voor het CDA, het
is nadelig voor Aantjes.’
Toen Wim tenslotte van zijn kandidatuur afzag, heb ik hem het navolgende briefje
geschreven:
Wim
Bedankt
Veel sterkte
Maarten
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De spreekbeurt (2)
Het spreekseizoen begint in Nederland in september en eindigt half mei. Dat omvat
37 weken. Vrijdagavond was mijn vaste spreekavond. Met wat ‘thuisbeurten’ op
een andere dag was het niet moeilijk er veertig op het partij-ijs neer te leggen.
Verkiezingscampagnes uit de aard der zaak niet meegerekend; dan was het zes
dagen van de week aantreden geblazen.
Grote partijen verdelen het land voor hun kamerleden in districten. De fractietop
blijft buiten die districtstoedeling. In dat systeem opereert een lid van de Kamer
alleen binnen zijn (haar) district. De ARP kende dat compartimenteren niet. Het hele
land was in principe ons spreekdistrict.
Bij de partijtop ben ik nooit kind-op-schoot geweest. Dat lag anders bij de
plaatselijke kiesverenigingen, de befaamde basis. Ik wees er al op: het partijbestuur
was ‘linkser’ (radicaler, vooruitstrevender) dan de basis; de fractie was op haar beurt
weer ‘linkser’ dan het partijbestuur.
De plaatselijke besturen zijn geheel vrij in het samenstellen van hun
vergaderschema. De keuze der gastsprekers is een goede thermometer van het
politieke klimaat ter plekke. Er waren collega's die het aantal spreekverzoeken op
de vingers van twee handen konden uittellen. Ik kreeg er ieder seizoen opnieuw
150 à 200. Kon een vrije keuze maken. Legde zelfs wachtlijsten aan. Zorgde ervoor
dat ik jaarlijks in tien, later in elf (Limburg) provincies kwam. Het is voor een
volksvertegenwoordiger van het grootste belang te weten wat er aan de basis zo
allemaal ‘rommelt’. Tussen Uithuizermeden en Hulst blijken dan nog beduidende
accentverschillen te liggen. Er zijn weinig gemeenten in Nederland waar ik niet
gesproken heb; was het niet ter plaatse, dan in elk geval voor de betrokken kamerc.q. statencentrale, want die heb ik zonder één uitzondering als sprekend kamerlid
gediend.
Een enorme belasting - men denke slechts aan de heen- en thuisreis; en vergeet
niet dat antirevolutionairen je bij de bespreking van het onderwerp een jasje uit
kunnen trekken (menig voorzitter placht te zeggen: kom maar op, hij kan ertegen)
- maar een geweldige verrijking aan kennis van het antirevolutionaire volk. Niet te
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vergeten hun lokale voortrekkers. Ik denk aan meester T. van Dijke in Lopik, vader
van de huidige Commissaris der Koningin in Utrecht, die erop stond dat ik voor de
periodieke spreekbeurt in het huis van het hoofd der school een kop koffie dronk.
Aan meester Tange in Kamperland op Noord-Beveland, die als voorzitter van JV en
MV (en wat al niet meer) op dit geïsoleerde eiland aan verscheidene generaties
vormend ‘beitelde’. Aan meester J.G. Krajenbrink in Oostwold, Groningen (vader
van het huidige CDA-kamerlid en van de burgemeester van Enkhuizen); ik was de
feestredenaar bij het 75-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van ‘Patrimonium’;
ter hoogte van Nijkerk begon het licht te ijzelen, men kan zich de moeizame trek
over de Veluwe door Drente, langs de Groninger veenkoloniale vaarten voorstellen;
ik was twintig minuten te laat, meester stond in een lichtelijk bestraffende houding
bij de toegangsdeur van ‘Ons Gebouw’ naast de gereformeerde kerk; dan ontvouwt
zich het volgende gesprekje:
‘Mijn verontschuldiging, dat ik te laat ben.’
‘Wel te laat, maar u bent er ten slotte toch.’
‘Ik ben blij, dat ik Oostwold zonder ongelukken bereikt heb.’
‘U hebt niet gebeld, dus die had u niet; wij gaan meteen beginnen, want de mensen
worden ongeduldig.’
De Friezen staan als nuchter te boek. Dat is een misvatting. Friezen zijn emotionele
mensen, die je in een hun aansprekend betoog helemaal mee kunt krijgen. Ik had
mij voorgenomen dat ik mijn laatste rede voor mijn (op te heffen) ARP in Friesland
zou houden. Dat gebeurde 2 oktober 1980 in Franeker. De samenkomst was - heel
symbolisch - in het Katholiek Gebouw bij de Nederlands Hervormde kerk.
Franeker heeft helemaal het decor om van een oude, eerbiedwaardige partij
afscheid te nemen. De vergadering begon om half acht, ik was er om half zeven,
dwaalde een uurtje langs de stadsgrachten en door het verdere hart van deze kleine,
Friese stad. Mooie opkomst in de zaal, onder hen de heer Wever, uitgever van een
groot aantal antirevolutionaire boeken en brochures.
Groningers zijn wel nuchterlingen, om het even of zij in ‘Het Tehuis’ in de Lutke
Nieuwstraat dan wel in de Ommelanden samenrotten. Zij zitten graag aan lange
tafels met daarop grote koffiepotten op lichtjes. De Noordoosthoek was voor mij de
enige regio uit mijn ‘kiesdistrict’, waar ik na de spreekbeurt bleef logeren. Op de
logeerkamer nabij het Wad in Uithuizermeden was
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's morgens de aanvankelijk vloeibare inhoud van de nachtspiegel stijf bevroren.
Voortrekker Bulthuis in Appingedam breide met een goed glas wijn en gezellige
kout met vreugde nog enkele uren aan de dag vast.
In Drenthe woonden toegewijde antirevolutionairen. Zowel in de steden als op de
dorpen kwamen zij - hoewel onder inachtname van het befaamde kwartiertje - trouw
ter vergadering. Toen op 23 maart 1977 in het bekende hotel Homan - de baas zei
altijd dat hij liberaal was maar mij wel mocht - in Hoogeveen officieel het
CDA-fusieprotocol getekend werd, stonden de drie partijen erop dat ik die avond de
spreker was.
Over Overijssel en Gelderland kan men niet in generaliserende zin spreken.
Op 2 februari 1967 sprak ik in Staphorst in de zaal achter de Boerenleenbank
voor honderd mannen, waarvan ongeveer negentig in klederdracht; de voorzitter
had de Heilige Schrift in een zwart karrebiesje meegebracht; in de pauze reden er
wagentjes met bier binnen; mijn aankomstpunt lag altijd bij mijn goede vriend Kosters,
Rijksstraatweg 2, laatste boerderij voor hotel Waanders.
Niet te vergelijken met de avonden dat ik in de industriesteden van Twenthe
optrad.
Gelderland: de Achterhoek gemoedelijkheid, Arnhem hoofd- en Nijmegen
universiteitsstad, de Veluwe afstandelijkheid, Maas en Waal en grote delen van de
Betuwe een tikkeltje roomse olijkheid.
Utrecht klein, maar zeer gevarieerd: de steden wat stijfjes, de Heuvelrug wat
deftigjes, de Vechtstreek iets Noordhollands (waar ik moeilijk greep op had), de
Waarden boers als mijn Alblasserwaard.
Noord-Brabant wil één blijven, maar valt op zijn minst in drie moten uiteen:
oost-midden-west. In de laatste moot voelde deze protestant zich het beste thuis.
Dat gold ook voor Zeeland: een provincie waar ik met veel plezier optrad.
Mijn echte thuisfront bestond uit de Zuidhollandse Waarden en Eilanden. De
statencentrale Dordrecht en de kamercentrale Rotterdam vormden mijn meest
geliefkoosde podia. En de liefde was wederkerig. Wat men in Amsterdam in mij
negatief waardeerde, schatte men in Rotterdam positief. Wat een spreekbeurten
heb ik in en buiten verkiezingstijd in onze nationale havenstad vervuld.
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De man met wie ik het meest in het openbaar gedebatteerd heb is Johan Scheps
uit Den Dolder, lid van de Tweede Kamer vanaf 1946 voor de Partij van de Arbeid.
Hij was overtuigd voorstander van de doorbraak, begenadigd woordkunstenaar,
een gedreven en sportief debater. Van Scheps een debat winnen was er niet bij,
maar ik liet mij door zijn woordenvloed toch ook niet ondersneeuwen. Wij trokken
door het hele land, hadden volle zalen. Eerst was de titel: ‘Kan een christen lid zijn
van de Partij van de Arbeid?’ Op den duur werd het met ons beider instemming:
‘De christen en zijn partijpolitieke keuze.’ Mijn benadering was de navolgende:
Christendom is niet iets voor later, na dit aardse leven.
Christendom wil ingaan in deze wereld, hier en nu.
Christenen mogen het evangelie handen en voeten geven.
De bijbel bevat daarbij zeer wezenlijke gegevens.
De bijbel is weliswaar geen politiek handboek, maar zij bevat wel veel kostelijke
grondstof, die om bewerking vraagt.
Mijn stelling was dan, dat je die uitwerking niet individueel, op eigen akkertje
behoorde te doen, maar in de kring van gelijkgezinden; gebundeld optreden
tegenover christelijk individualisme en dan binnen een organisatie die met betrekking
tot de diepste levensvragen kleur bekent.
De keuze dus voor de christelijke organisatie, waar evangelie en maatschappij
op elkaar betrokken worden, waarbinnen mensen die daar ‘ja’ en ‘amen’ op zeggen
met elkander en - last but not least - met Hem verkeren.
Ik heb daarnaast een doodgewoon praktisch bezwaar tegen socialisten, die zetten
te veel op de kaart van de overheid. Nu, wie echt bewijzen wil dat de misdaad niet
lonend is, moet er een overheidsbedrijf van maken.
Op den duur kenden wij elkanders argumenten van buiten, van elke zet wist de
ander de tegenzet. Het geheel kreeg veel van een van tevoren ingestudeerde
vertoning. Toen zijn wij er mede gestopt.
Nauwelijks was ik in juni 1981 uit de Kamer of Scheps nodigde mij in zijn huis
aan de Baarnseweg in Den Dolder. Zelf had hij bij zijn uittreden uit de nationale
politiek ‘een leegte’ ervaren. Vandaar de invitatie van deze oude (81) strijdmakker.
Hij was de enige!
Op 7 april 1979 vierden wij met 2400 ‘anti's’ in de Rotterdamse Doelen het
eeuwfeest van onze partij. Naar aanleiding van dat eeuwfeest belegden de
kiesverenigingen uit de dorpen rondom
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mijn geboortedorp Meerkerk op 11 april 1979 een herdenkingssamenkomst in de
Nederlands Hervormde kerk aldaar. Men eerde mij met het mogen uitspreken van
de gedachtenisrede. In mijn kinderjaren had ik daar met mijn broertjes en zussen
(Mien en Annie) als leerlingen van de zondagsschool op Kerstavond genoten van
de echte kaarsen in een kerstboom, waarvan de piek tot het plafond reikte. Wij
kregen chocolademelk, kerstkransjes, sinaasappelen en een mooi verpakt cadeau.
Broer Nol sloeg eenmaal bij het verlaten van het kerkgebouw op deze avond des
vredes tijdens een woordenwisseling met een medefeestganger een onherstelbare
deuk in zijn bromtol. Voor het eerst in mijn leven stond ik daar nu op de hoge
preekstoel; vlak tegen die oude kerk aan is het graf waarin Anrie en Arnold de jongste
dag verwachten; de kerk vol met bekende en vertrouwde en allerlei herinneringen
oproepende gezichten; de partij van opa, van vader, van mij, van onze oudste zoon
alweer een eeuw oud (oud-zijn is geen garantie voor kwaliteit, maar een partij die
geen kwaliteit heeft haalt het eeuwfeest niet).
Natuurlijk had ik mij op dit samenzijn voorbereid, maar aan dat schema ben ik in
die dorpskerk mijner jeugd in die ure ontstegen. Er voer iets in mij, vergelijkbaar
met wat - denk ik - een dichter bevleugelt die de geest krijgt. Het paraat aanwezige
historische fonds was gelukkig voldoende om voor een Icaruslanding behoed te
worden.
De heer Stout, een van de bekwaamste streekjournalisten, schreef: ‘Als Schakel
dominee zou zijn, dan zou hij volle kerken trekken. Wij vergaten de ongemakkelijk
zittende houten banken.’
Mijn laatste politieke spreekbeurt in functie als kamerlid viel op 20 mei 1981 in
Ottoland. In dit dorp waren Anna en ik in het vroege voorjaar van 1945 ondergedoken.
Anna bij de familie Bons, ik bij het gezin Van Buren. Namen als klinkende klokken
in deze contreien. De voorzitter van die avond was een kleinzoon van moeder Bons.
De hoofdspreker was mijn goede vriend en trouwe bondgenoot in de fracties van
ARP en CDA, mr. Gerrit van Dam, evenzeer een geboren en getogen
Alblasserwaarder.
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Naar het CDA
In het Alblasserwaardse dorp waarin ik opgroeide, woonden geen katholieken. Pas
achter in de jaren dertig vestigde er zich één rooms boerengezin.
Bij de geschiedenisles leerden wij wel Jan de Bakker kennen (die was door
roomsen op de brandstapel gezet), maar van de martelaren van Gorkum hoorden
wij niet. Dat een van hen, de dominicaan Jan van Keulen, de laatste pastoor van
Hoornaar was, drong pas tot mij door toen ik al een aantal jaren burgemeester van
dat dorp was.
Mijn lectuur ligt bij voorkeur in de hoek van historie, theologie en filosofie. Ik
verdiepte mij in de scheidende streep die de rooms-katholieke theologie trekt tussen
de natuur en de bovennatuur (een donum superadditum). Ik kende artikel 2 van het
Reglement voor de KVP, waarin het kerkelijk leergezag als richtinggevend voor de
partij genoemd wordt. Ik wist het verschil tussen het in rooms-katholieke kring
levende subsidiariteitsbeginsel en de calvinistische leer van de soevereiniteit in
eigen kring. Nog in het nummer van augustus/september 1962 van het kaderblad
AR-Staatkunde, kwam ik in een artikel ‘Naar een CDU in Nederland?’ tot de conclusie:
zij, die ook in Nederland de CDU-gedachte reeds boven de horizon van de politieke
realiteit zien opkomen, vergissen zich in de kracht van eigen beginselen en die van
anderen.
Twee jaar later (1964) kwam ik in het hartje van de nationale politiek terecht. De
theorie die ik als persoonlijke bagage meebracht en de praktijk die ik daar allengs
begon te onderkennen, spoorden niet met elkaar.
Minstens eenmaal in de Binnenhof-week slaat het uur der waarheid. Dat is op
dinsdag tussen twee en drie uur, als er gestemd wordt. Voorzitter Van Thiel liet dan
eens de voorstanders en dan weer de tegenstemmers opstaan. In veruit de meeste
gevallen vormden wij met KVP en CHU één zittend c.q. staand blok. Verdeeld stemmen
kwam voor bij doorgaans mineure zaken (de nacht van Schmelzer is een lied apart),
maar de doorgaande lijn was die van eenstemmigheid.
Dat was dan de praktijk, maar ook in de ‘theorie’ was er beweging
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te signaleren. De hervormden en de gereformeerden slepen de scherpste kanten
van hun kerkelijke tegenstellingen af. Binnen de kerkprovincie Nederland van de
rooms-katholieke wereldkerk voltrokken zich spectaculaire wijzigingen. In menige
plaatselijke gemeenschap begonnen christenen elkander over kerkmuren heen te
herkennen, groeide onderlinge waardering. Gemeentelijke politici registreerden dat
op hun barometers. De gecombineerde lijsten - van AR en CHU en van de drie (AR,
CHU en KVP) - begonnen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad hun later niet
meer te stuiten opmars. De eerste gemeenschappelijke programma's werden
opgesteld.
Terwijl deze beweging aan de basis zich voltrok - de eerste provincies volgden
weldra - was het in de nationale politiek voor de betrokken drie partijen bepaald
geen rozegeur en maneschijn. De wind der polarisatie veegde over het
nationaal-politieke landschap. Het verhaal dat er in principe maar twee echte politieke
polen zouden zijn: de socialistische en de liberale, dat de confessionele partijen
geen echte politieke groeperingen waren, maar onduidelijke, politieke keuzen
vermijdende, logge lichamen die zo snel mogelijk van het toneel dienden te
verdwijnen, leek aardig te gelukken. KVP, ARP en CHU werden - de een wat minder,
de ander wat meer - afbrokkelende eilanden in een opgezwiepte polarisatiezee.
Een situatie die een dringende oproep in zich borg om niet te zoeken naar wat
verdeelt, doch naar wat verenigt. Het had er de schijn van, dat Burger bij zijn
formatie-Den Uyl de confessionelen de genadeslag had toegebracht: KVP en ARP
zaten in de Burgeriaanse bijwagen, de CHU was naar de oppositiebanken
toegedreven.
Dit dieptepunt in de geschiedenis der vaderlandse confessionele politieke partijen
werd een geweldige stimulans tot de uiteindelijke eenwording van KVP-ARP-CHU. Als
het CDA ooit nog eens legpenningen uitreikt voor verdienstelijk fusiegedrag, dan
behoort Burger begiftigd te worden. Het motto werd: ‘Als het op verantwoorde wijze
kan, dan behoort het CDA er te komen.’ Het gold ook voor mij. Ik heb aan de
formatie-Burger twee zaken overgehouden: een kater en een marsorder richting
CDA.
‘Als het op verantwoorde wijze kan’. Nu, daar is heel wat over te doen geweest.
Met name binnen onze ARP. Het voltrok zich allemaal onder de schijnwerpers der
publiciteit, ik kan er hier kort over zijn. Slechts deze kanttekening: naar mijn indruk
was niet alle theologisch-filosofisch vuur op het altaar heilig vuur; bij een aantal
‘anti's’ speelde ook de vrees voor het ‘politieke midden’ mee.
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De door het CDA aanvaarde documenten: program van uitgangspunten en politiek
program, boden deze calvinist voldoende basis en garantie om ‘ja’ tegen dat CDA
te zeggen. Mijn opstelling terzake was vanaf die constatering zowel naar binnen als
naar buiten niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, hetgeen van een aantal collega's in
fractie en partijtop bepaald niet getuigd kan worden.
Voor mij was zaterdag 11 oktober 1980 - CDA een feit! - een mooie dag. Onze
drie partijen niet de onbeduidendheid ingeveegd, maar weer een politieke factor
waar men in Nederland niet licht omheen kan.
Mijn eerste spreekbeurt voor ‘de drie’ was op dinsdag 12 mei 1970 in Hillegom. Om
20.15 uur kwamen wij in het gebouw naast de rooms-katholieke kerk bijeen. Voor
de KVP was er Erik Kolfschoten, kamerlid-burgemeester van Alkemade, voor de CHU
het kamerlid Schuring. Een druk bezochte, positief reagerende vergadering.
Thuisgekomen stond onze zojuist gekochte caravan voor de deur. De zonen Arnold
en Adriaan, 13 en 12, staken hun hoofd door de geopende bovenste helft van het
deurtje met de op zich overbodige melding, dat zij zich in de nieuwe aanwinst
ingekwartierd hadden.
Op 5 juni 1973 bevond de zaak-in-wording zich voor het eerst op het niveau van
de drie kamerfracties. In het ‘contact der continenten’ te Soesterberg hadden wij
een gezamenlijke bezinningsdag. Inleidingen van Andriessen en Aantjes. Aansluitend
verzorgden wij met eigen krachten een oecumenische gebedssamenkomst.
Op de daarop volgende dag - D-day - slaagde dochter Carla voor haar
KNO-examen.
Dinsdag 2 maart 1976 te twaalf uur, op het ontmoetingspunt van morgen en
middag, kwamen de drie kamerfracties voor de eerste maal in onze parlementaire
historie bijeen om direct parlementair werk te verrichten: aan de orde was het al of
niet fluorideren van drinkwater. In mijn hoedanigheid van voorzitter van de
drinkwaterleiding Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vond ik dat men voor dit
gedenkwaardige ogenblik een slechter onderwerp had kunnen uitkiezen.
Reeds op vrijdag 1 oktober 1971 hadden de drie fractiebesturen al besloten om
als fractiebesturen regelmatig samen te vergaderen. De fractiecommissie van
Onderwijs en Wetenschappen en die van Milieuhygiëne zouden met elkaar in
geïnstitutionaliseerde vorm gaan samenwerken.
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De moeilijkste avond van het jaar is voor mij die van 4 mei: dodenherdenking. In
1976 kwam daarbij een treinramp in Schiedam. Toch had die dag in partijpolitiek
opzicht een positief gezicht: te twaalf uur ‘at noon’ besloten de drie fracties, in de
KVP-fractiekamer verzameld, voortaan gezamenlijk te vergaderen.
Eén week later - 11 mei 1976 - kwamen wij als AR-kamerfractie ‘officieel’ voor de
laatste maal bijeen. ‘Officieus’ zou dat toch nog wel gebeuren, maar dat is een pikant
ander verhaaltje. Daar kom ik nog op. Die ‘laatste’ AR-fractievergadering begon om
half elf, een uur later pakten wij de draad gecombineerd op.
In de herfst van dat jaar 1976, op 11 november, was ik een van de drie sprekers
bij de presentatie van het CDA als voldongen lokaal feit in Scherpenzeel (provincie
Utrecht). Ik reed tien minuten rond voor ik mijn auto zonder kans op parkeerbon tot
stilstand had gebracht. Dat wat de opkomst betreft. De andere sprekers waren
Schmelzer (een ministerschap van Buitenlandse Zaken achter de rug) en Beelaerts
van Blokland (een ministerschap van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor
de borst). Initiatiefnemer aan AR-zijde, mr. Klaas Groen, oud-directeur van het
Wetenschappelijk Instituut van de ARP, de dr. Abraham Kuyperstichting; zoon van
mijn in hoofdstuk 1 van dit boekske met respect geïntroduceerde directeur van onze
Gorkumse kweekschool, Cornelis Groen.
Ook het CDA was mensenwerk. Dat ervoeren wij op 26 mei 1977. De dag ervoor
was het voor het eerst in de race om de kamerzetels in de piste zijnde CDA solide
uit de stembus gekomen: 49 zetels, in plaats van fusieverlies 1 zetel winst. Op de
26ste mei (donderdag voor Pinksteren) vergaderden wij als de eerste direct gekozen
CDA-fractie in de Handelingenkamer van het Kamergebouw. De leiding was in de
vertrouwde handen van de KVP-er Cor Kleisterlee, de spirituele nestor (qua
dienstjaren) van die club van 49. Het leed generlei vorm van twijfel dat Dries van
Agt, onze lijsttrekker, fractievoorzitter zou zijn. Maar wie zou er ‘vice’ worden?
Het ligt binnen de cirkel der redelijkheid in fusietijd, dat de eerste man van de
tweede club in de kongsi op de tweede plaats terechtkomt. Minder ingewikkeld:
Willem Aantjes behoorde de eerste secondant van Dries van Agt te worden.
Wat doet die allereerste CDA-fractie?
26 stemmen voor Frans Andriessen.
14 stemmen voor Willem Aantjes (daaronder de mijne).
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Kat in de fractiegordijnen.
Willem verbolgen.
Terecht!
Andriessen vraagt een korte tijd voor beraad. Neemt vervolgens verkiezing aan.
Nieuw beraad, Frans stelt zijn mandaat toch weer ter beschikking. Zo gingen wij
uiteen teneinde het Pinkstergebeuren - de uitstorting van de Heilige Geest - in
kerkelijke en familiale kring te gedenken.
Anna had die 26ste mei beduidend beter besteed. Terwijl wij aan het Binnenhof
zaten te kissebissen over bloedgroepen en wat een fractie daaraan verplicht zou
zijn, was zij op Schiphol aanwezig om aldaar, na drie jaar toegewijde en veel
persoonlijke offers vragende inzet in Zambia, onze oudste dochter Lia, haar man
Fokke Goudswaard en onze in Mkusi geboren kleinzoon Tabo te omarmen c.q. te
knuffelen.
Het Pinksterweekeinde zijn wij door de jaren heen op de camping Kempenbos in
Diessen, onder de rook van Hilvarenbeek. Een allergenoeglijkst samenzijn met alle
(klein)kinderen. Daar zag ik onze kleine ‘Zambiaan’ voor het eerst.
Even na Pinksteren was Willem tweede man in de CDA-fractie. Op 3 maart 1979
waren de ogen van politiek meelevend Nederland gericht op de Flevohof in Zuidelijk
Flevoland. KVP en CHU hadden groen licht gegeven aan het CDA, wat zou de ARP
doen? Mannen als Bob Goudzwaard en vele anderen verzetten zich. Ik kon de
schermutselingen vanaf het podium volgen. Als eerste ondervoorzitter van de
CDA-fractie was ik de verbindingsofficier naar de ARP. Maar liefst 57 sprekers voerden
het woord. Tussen zes uur en half zeven viel de beslissing: groen licht. Daaraan
heeft het partijbestuur onder voorzitterschap van Hans de Boer zich correct
gehouden. Op de afgesproken dag - zaterdag 11 oktober 1980 - was het CDA een
feit. Plaats van handeling: Congresgebouw in de residentie. Gezeten tussen mijn
vriend Karel van Rijckevorssel (jarenlang kamerlid, nu staatsraad) en
oud-minister-president De Quay heb ik dat heuglijke ogenblik beleefd. Wat de ARP
betreft, vooral bewerkt door de basis. De meerderheid van de fractie was er niet
bijster van gecharmeerd, een aantal collega's was er gewoon tegen.
Een frappant staaltje: op 4 mei 1976 - ik meldde het al - viel de beslissing met de
drie fracties voortaan gezamenlijk te vergaderen; maar op 25 augustus vergadert
de AR-fractie toch weer alleen, van zeven uur tot maar liefst half elf, onderwerp: al
of niet één lijst bij

Maarten Schakel, De laatste der mannenbroeders

188
de komende verkiezingen, Aantjes geeft een negatief advies, uitslag: 9 tegen en
slechts 5 voor die ene lijst. Die negen maakten over dat onderwerp de deling niet
uit: die ene lijst kwam er bij de verkiezingen van 1977 gelukkig wel. Ik verzuchtte in
die maanden nogal eens: het CDA komt er, maar niet dank zij, doch ondanks jullie!
Het ‘basisme’ van Van Agt en Schakel noemde Jan Joost Lindner dat in een artikel
in de Volkskrant van 24 februari 1979.
Hier volgt een lang citaat daaruit:
Het meest interessant was de reactie van Schakel, de welbespraakte
handige advocaat, rechts in de fractie, en invaller voor Lubbers:
‘Hooggeleerde partijgenoten mogen hun overwegingen hebben,
tienduizenden eenvoudige werkers aan de basis hebben op hun beurt
hun benadering. En de basis wil het CDA’. Het nieuwverworven ‘basisme’
(of populisme) in christen-democratische kring krijgt hier een pregnante
bijkleuring. Moeilijke intellectuelen en hooggeleerden als Goudzwaard en
Vermaat kunnen programma's schrijven en in commissie's zitten die mooie
rapporten maken, als het om de daad gaat - het CDA maken - zijn die
lieden overbodig, want het gezonde volksgevoel aan de basis heeft al
lang beslist. Dat Goudzwaard en Vermaat evenzeer het CDA willen als
Schakels ‘basis’, wordt voor het gemak over het hoofd gezien.
Van Agt maakt school. Schakel en veel andere politici weten met
demagogie en simplisme direct tot de basis te spreken, daarbij
moeilijkdoeners en inhoudelijke problemen zoveel mogelijk opzijschuivend,
want daar moet de gezonde, eenvoudige werker niks van hebben. De
even eenvoudige, rechtse staatsman heeft een directe band met de basis.
Diens zeer globale wil wordt uitgevoerd en verder mag de staatsman
rotzooien wat hij wil.
Een grondprobleem van de democratie is onmogelijkheid voor bijkans
het hele volk om het steeds ingewikkelder overheidsbeleid te kunnen
begrijpen en te toetsen aan eigen morele uitgangspunten en grenzen
(hoe divers ook). Democratie is begonnen en uitgebouwd als
georganiseerd wantrouwen tegen machthebbers, maar vraagt feitelijk
vertrouwen in personen die het geheel wel kunnen overzien en ook ethisch
beoordelen. Als dat vertrouwen de machthebbers zelf betreft, heeft het
democratische proces tijdelijk weinig praktische betekenis: er hoeft niet
ingegrepen en gecorrigeerd te worden.
Zo kunnen Van Agt en Schakel tegen de ‘eenvoudige werkers aan de
basis’ zeggen dat zij hun zin krijgen en de partijgenoten in regering en
parlement voor de rest zorgen. Intermediaire kaders en opinion leaders
als Goudzwaard, Vermaat of licht dissidente fractieleden kun-
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nen daarbij gemist worden. Als dat lukt is de controle op het beleid zoek
en daarmee een wezenlijke mogelijke begrenzing. Dat is het essentiële
gevaar van het rechts populisme, zoals dat door VVD- en CDA-politici
steeds meer in woord en geschrift wordt uitgedragen.
De brave, progressieve borst Jan Joost Lindner - overigens toch echt niet op zijn
achterhoofd gevallen - had van mijn relatie tot de antirevolutionaire achterban niets,
maar dan ook niets begrepen.
Die innerlijke tegenzin tegen het CDA binnen een groot gedeelte van onze fractie,
gevoegd bij het feit dat er na negen maanden onderhandelen niet een kabinet-Den
Uyl 2, maar het kabinet Van Agt 1 uit de bus kwam, zijn de wezenlijke oorzaken van
het ‘loyalisme’ en ‘dissidentisme’, waarmede de allereerste CDA-kamerfractie
‘gezegend’ werd. Het heeft de persoonlijke verhoudingen binnen de fractie
meermalen onder heftige spanning gezet. Het heeft het kabinet, waarin eigen mensen
in een 10-6 verhouding vertegenwoordigd waren, enkele malen aan de rand van
de afgrond gebracht. Het heeft voor de nieuwe partij hier en daar nog wel
‘behoudend’, maar bepaald niet ‘verwervend’ gewerkt. Het heeft een minderheid in
de fractie een te grote manipuleermogelijkheid over de meerderheid geboden. Het
heeft voor de loyalisten zelf, naarmate de jaren voortschreden, in toenemende mate
frustrerend gewerkt. Het heeft de beginners onder de AR-leden van de fractie onder
een mijns inziens te zware druk gezet (in dit verband noem ik met ere Bert de Vries,
die zich niet liet inlijven - bewijs van karakter - en Fred Borgman, die bij de olieboycot
ondanks zware psychische en welhaast fysieke druk weigerde mee te werken aan
de val van het kabinet).
Het heeft binnen de fractie enkele malen tot duidelijke factievorming geleid met
alle kwalijke bijverschijnselen van dien. Dit laatste, toen Aantjes van het toneel
verdwenen was. Hij was zonder enige twijfel hun auctor intellectualis. Hij verstond
de kunst om twee klavieren tegelijk te bespelen: hij was fractie- en loyalistenleider.
Na zijn aftreden ontbrak het de groep aan evenwichtige leiding, men maakte
bokkesprongen (zo werd er af en toe separaat vergaderd - men kwam elkaar dan
zogezegd toevallig tegen), wat ten slotte kon leiden tot persoonlijk politiek harakiri
(want denk erom, dat als de naar-huis-zend-poging van Van Agt met de zijnen gelukt
zou zijn, de meeste van deze collega's hun politieke matje op
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termijn wel hadden kunnen oprollen; mestkalkoenen die voor het vervroegen van
Kerstmis stemden).
De man die door dit alles het meest geteisterd werd is Ruud Lubbers. Zonder dat
hij veel parlementaire ervaring bezat, kwam de leiding van de fractie van de ene
dag op de andere op zijn bordje terecht. Hij was tweede man onder Aantjes. Bij
diens aftreden werd binnen de ARP nog wel met de gedachte gespeeld om Hans de
Boer op die stoel te brengen. Daar is eind november, begin december 1978 het
nodige over heen en weer gepraat, maar diep in de nacht van 7 op 8 december
verwierf Lubbers 34 en De Boer 9 stemmen (1 blanco).
Lubbers was niet echt op de hoogte met de wijze waarop antirevolutionairen in
de politiek opereren. Dat was een handicap voor hem. Groot respect heb ik voor
zijn onbaatzuchtige inzet, zijn passie om tegenstellingen te overbruggen, zijn
onverdachte loyaliteit ten aanzien van Van Agt c.a., zijn persoonlijke, nooit aflatende
worsteling om de loyalisten binnen de touwen te houden (trouwens niet alleen de
loyalisten: men denke aan de afhandeling van het wetsontwerp
zwangerschapsonderbreking). Eén- en andermaal na een kantje-boordstemming
heb ik hem met de einduitslag gelukgewenst en met een stevige handdruk mijn
gevoelens van dankbaarheid aan hem overgebracht. Ergens mag Lubbers de
loyalisten ook dankbaar zijn: het is ten slotte de oefening, die de kunst baart. Lubbers
werd een goed fractievoorzitter.
Er moest een nieuwe tweede man komen: van AR-huize. Aanvankelijk dacht men
aan Hans de Boer. Daar kon ik mij in vinden. De Boer stond in voorkomend geval
weliswaar gedecideerd aan één bepaalde kant van een sloot, maar borg voldoende
overbruggend vermogen in zich om succesvol de stoel van voorzitter te beklimmen.
Zijn gezicht staat sommigen niet aan, maar het is een gave vent. Daar kwam nog
bij, dat ik Lubbers in zijn presidium van drie naast de wat behoudende Van
Leijenhorst graag de als meer progressief te boek staande De Boer gunde. Maar
de partij nam die overstap niet, De Boer bleef in deze kritieke fase van de fusie
partijvoorzitter. Toen kwam de naam Van Houwelingen in het geding. Dat kon mijns
inziens niet. Van Houwelingen was een kamerlid dat duidelijk boven de middelmaat
uitstak, hard werkend, goed op de hoogte met de zaken die hij onderhanden heeft.
Maar hij is onverwoestbaar overtuigd van eigen gelijk. Heeft zich bij hem een
opvatting eenmaal vastgezet, dan brengt niets en nie-
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mand hem daar meer vanaf. Collega's konden in commissievergaderingen een keur
van argumenten aandragen, urenlang van gedachten wisselen, praten als Brugman,
daar resteerde aan het eind van de rit maar één conclusie: het grootste gelijk van
de wereld was toevallig in de schoot van Jan gevallen.
Cor Kleisterlee, de KVP-nestor, zei het beeldend: Jan is nog te hoekig, die moet
nog een tijdje met zijn vriendjes knikkeren.
Een voorzitter moet harmoniseren, uiteenstrevende bewegingen op een noemer
brengen, in de huid van een ander kunnen kruipen, iets van de betrekkelijkheid van
een groot aantal zaken doorschouwen. Onder die omstandigheden stelde ik mij
kandidaat voor de post van eerste voorzitter van de fractie. Nu, dat heeft binnen het
AR-smaldeel nog heel wat gebaard. Dagenlang is er gelobbied. Dat soort zaken
motiveert bepaalde bezige bedrijvigaards.
Maar op 13 december 1978 werd er ten slotte gestemd. Na drie stemmingen
haalde ik het met de hakken over de sloot (21-19). Vanaf die dag nam ik deel aan
het wekelijkse beraad met de delegatie van CDA-bewindslieden op Algemene Zaken,
onderhield ik het contact met de ARP (ik sprak op de partijraden van december 1978
in Rotterdam en van 18/19 mei 1979 in Zutphen, woonde alle DB- en
HB-vergaderingen bij) en met het CDA-in-wording.
Om ruimte voor dat werk te maken moest ik enkele mij dierbaar geworden functies
neerleggen: lid DB van het streekziekenhuis te Gorinchem; voorzitter van de
Vereniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs te
Gorinchem (was ik ruim dertig jaar).
Mijn fractievoorzitters wisten van mij dat ik voor een post van minister of
staatssecretaris niet in de markt was (het neerleggen van het burgemeesterschap
in onze dorpen konden noch Anna noch ik opbrengen). Het maximum dat er voor
mij aan het Binnenhof inzat, was tweede man. Dat werd in december 1978 een feit
in de fractie en op prinsjesdag 1979 in de Kamer. Kleisterlee, die de post van eerste
ondervoorzitter bekleedde, aanvaardde een topfunctie op CRM. Met 114 van de 118
uitgebrachte stemmen werd ik tweede man (onder Dolman). In het presidium was
ik in het bijzonder belast met personeelszaken: echt menselijk, maar veel tijd vergend
werk-achter-de-schermen.
Het CDA ontstond onder de druk der omstandigheden. Toch heb ik het als een
climax in mijn politieke carrière ervaren, mijn laatste ‘dienstperiode’ in dat bredere
verband te hebben mogen beleven.
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Het antirevolutionaire volk had de liefde van mijn hart, daar niet van, desalniettemin
ervoer ik het als een verruiming en verrijking dat oude AR-vaderhuis achter mij te
laten en in een nieuw thuis mij te koesteren aan de milde christelijk-historische
tolerantie en warme roomse blijmoedigheid. Ik mocht die eerste CDA-fractie. Die
fractie mocht mij. Wat wil iemand, die ‘afgaande onder de mannen is’ nog meer?
Gedateerd 6 juli 1981 kreeg ik van het CDA de volgende dankbrief.
Geachte heer Schakel,
Na de verkiezing van de nieuwe Tweede Kamer der Staten-Generaal op
26 mei jl. bent u op eigen verzoek niet teruggekeerd in de Kamer.
Gedurende een lange reeks van jaren heeft u, onder vaak moeilijke
omstandigheden, uw beste krachten gegeven aan de Nederlandse
christen-democratie. Als CDA-Kamerlid heeft u vaak op de bres gestaan
voor de belangen van het CDA. Mede door uw bijzondere inzet is het CDA
een factor van stabiele betekenis in de Nederlandse politiek gebleken.
De partij is u zeer erkentelijk voor uw grote en betekenisvolle inzet en wil
u hiervoor zeer hartelijk danken.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
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Afscheid
Bij de kamerverkiezingen van 1981 stond er voor de eerste maal een wasechte
CDA-lijst op het stembiljet. Die lijst was nog eenmaal tot stand gekomen volgens de
kiesreglementen van de drie afzonderlijke partijen. Die verschilden onderling nogal.
De ARP had bijvoorbeeld de bepaling - zij ontbrak bij KVP en CHU - dat personen die
in de komende kamerperiode 65 werden, niet (meer) gekandideerd konden worden.
Ik kende die bepaling uit de aard der zaak. Aangezien ik in 1982 - bij leven - die
leeftijdsgrens passeren zou, wist ik dat 1977-1981 mijn laatste periode was. Zonder
die bepaling zou ik van mij uit de pijp niet aan Maarten gegeven hebben - ik voelde
mij aan het Binnenhof nog als een vis in het water - maar na nagenoeg zeventien
jaar op een kamerbankje gezeten te hebben, is het nu ook weer geen drama als
een jongere kracht zijn (haar) kans krijgt. En Anna vond het voortreffelijk dat de
‘Haagse jaren’ ten einde liepen.
In het land dacht men daar anders over. Ik ontving veel brieven van mensen ook buiten de eigen partij - die mijn vertrek betreurden. Je blijkt tot de vaste inventaris
te zijn gaan behoren.
De bejaardenbonden wonden zich op over een bepaling, die 65-plussers het
passief kiesrecht ontneemt. Hun reactie had succes: het CDA, dat in enigszins
gewijzigde versie de AR-bepaling had overgenomen, schrapte ze toch maar weer.
‘Je kunt de volgende keer weer meedingen,’ zei een grapjas mij. Niemand make
zich zorgen: ook buiten het Binnenhof is het in dit land goed toeven. En vergetelheid
is een vorm van vrijheid.
Het vertrek geschiedde niet met stille trom. Jan Aagten van de AVRO bracht een
portret, Gerard van den Berg haalde het scheidende kamerlid als hoofdpersoon in
een Globaal-uitzending. Verschillende dagbladen publiceerden een interview bij de
afsluiting van mijn politieke carrière. Welwillend, positief, hier en daar zelfs ronduit
lovend. Zoals te doen gebruikelijk bij doden en vertrekkenden.
Het Parool (3-1-1981) zette erboven: ‘Een Haagse polderheer.’ En in een kadertje:
‘Schakel rechts de Kamer in en rechts er uit.’ (Rechts is overigens daar waar de
duim links is.)
Trouw (13-12-1980): ‘Schakel vergroeid met Kamer.’
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Dagblad van het Oosten (19-7-1980): ‘Maarten Schakel, de laatste burgemeester
in de Kamer.’
Telegraaf (4-10-1980): ‘Kamer wordt achtergelaten in draaikolk van verminderend
fatsoen, slechte stijl, malle kleding en verloederd taalgebruik.’
Het Nieuwsblad van het Zuiden (12-4-1980): ‘Schakel geeft pijp aan Maarten.’
‘Volgens een oude Heerhugowaardse wijsheid weet een koe waar haar staart voor
dient als zij haar kwijt is. Als vice-voorzitter van de Kamer ontpopte Schakel zich
als een betrouwbare en efficiënte leider van de debatten.’ ‘Als er in de Tweede
Kamer iets geks gezegd wordt kun je soms boven de algemene hilariteit uit een
daverende lach horen klinken. Die lach is zo daverend, dat de kalk van het plafond
omlaag dwarrelt en de koperen luchters meetrillen. Achter die lach zit dan Maarten
Schakel te schuddebuiken.’
Dagblad van Noord-Limburg (3-1-1981): ‘Maarten Schakel gaat naar huis. Afscheid
van een licht ontvlambaar conservatief.’
Algemeen Dagblad (7-2-1981): ‘De ware Schakel.’ Tussenkopje: ‘Ik heb de
politieke denkwereld van de boer uit de Alblasserwaard.’ NRC-Handelsblad
(28-4-1981): ‘De laatste der mannenbroeders’, door Marc Chavannes. ‘Trouw,
politieke bedrevenheid en respectabiliteit zijn de eigenschappen, die Maarten Schakel
uitstraalt.’
Dit artikel was de directe aanleiding voor mijn uitgever Gaarlandt om contact op
te nemen over een autobiografie. Ik hoop voor hem dat ik ernaast zat, toen ik in het
Algemeen Dagblad van 30 november 1978 op de vraag of ik memoires zou schrijven,
antwoordde: ‘Neen, ik betwijfel of daar een markt voor is. Nederland staat niet te
trappelen om mijn memoires.’
Op 9 juni 1981 was het zo ver. Na 6062 dagen Kamer-diensttijd - ik diende in
zeventien jaar zeventien moties in, alsmede 83 schriftelijke vragen - viel het doek.
Gelijk op prinsjesdag 1964 zat Anna in de ambtenarenloge. Daar hoorde zij
Dolman 22 scheidende kamerleden ieder persoonlijk toespreken. Het afscheidswoord
aan mijn adres was: ‘Vaarwel, eerste ondervoorzitter der Kamer, voorzitter voor de
Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat, beste redenaar onder ons, ruiterlijk
tegenstander en trouwe vriend, wij benijden al diegenen die van de toegenomen
tijd voor al je nevenfuncties zullen profiteren.’
Trouw had een leuke foto van de afscheidsborrel: het scheidende kamerlid tussen
PVDA-voorman Den Uyl en informateur Lubbers in een vrolijke bui.
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Op donderdag 4 juni nam ik afscheid van mijn ooilam, de vaste commissie voor
Verkeer en Waterstaat. Ondervoorzitter Van der Doef sprak mij toe. Ik kreeg een
recente luchtfoto van de Oosterscheldewerken. Afscheid ook van griffier Hubert virtuoos op de accordeon met de vele registers -, die mij al die jaren van mijn
voorzitterschap bekwaam terzijde had gestaan.
Het afscheid van de fractie op 12 juni 1981 zullen Anna en ik niet licht vergeten.
Met de herkozen, nieuw gekozen, niet meer herkozen collega's, de ‘betere’
wederhelften en onze fractiestaf maakten wij een boottocht over de Zeeuwse
wateren, inclusief een wandeling door het pittoreske Veere. Namens de scheidenden
- Veerman, Wisselink, Bremen, mevrouw Borm - voerde ik het woord. Ik beleed mijn
geloof in het CDA en dankte mijn oude ARP voor de kans die zij mij in mijn leven
geschonken had. Zonder haar zou ik een onbekend dorpsburgemeester gebleven
zijn.
Ruud Lubbers sprak ons stuk voor stuk toe. Toen besteeg onze sympathieke
fractiesecretaris, de Zeeuw Huib Eversdijk, het spreekgestoelte. Hij deelde mede
voor een van de scheidenden nog een verrassing te hebben. Dat bleken Anna en
ik te zijn. Al tijdens de boottocht was via radio Scheveningen de heuglijke tijding
doorgeseind dat dochter Carla bevallen was van een welgeschapen zoon: Cornelis
Korevaar (Niels). Het was ons zevende kleinkind (aan het einde van de rit weer die
zeven!): zes knullen, een meisje (vernoemd naar Anna).
Welke andere kersverse oma in Nederland zal ooit het voorrecht genieten een
kus van gelukwens te ontvangen van de minister-president op zijn Limburgs: drie zijn demissionaire staat mocht de pret niet drukken -, van twee door Hare Majesteit
benoemde informateurs (Lubbers en Jan de Koning) en van een fiks aantal
bewindslieden (-vrouwen)-in-hope.
Tegen elf uur reden Anna en ik over de Dammenweg naar ons vertrouwde ‘stekkie’
aan de Giessen in de Alblasserwaard. Twee zielsgelukkige mensenkinderen.
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