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Alvorens tussentijds, op 1 november 1979, als lid van de Tweede Kamer Cor Kleisterlee 
( k v p / c d a ) op te volgen, had ik me verdiept in de toekomstige collega’s van de GDA-fractie. 
De lijst daarvan was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1977 samengesteld uit deellijsten 
van k v p , a r p  en c h u  volgens zorgvuldig tevoren vastgestelde criteria. Komend uit de k v p , 

waarvan ik in 1971 na de verkiezingsnederlaag van Gerard Veringa lid was geworden, stond 
ik op de nationale kandidatenlijst vermeld als opvolger van de jurist Theo van Schaik, die lid 
van de Raad van State was geworden. Via deze ‘kwaliteitszetel’ stroomde ik pas in 1979 naai
de Tweede Kamer door.

Na de moeizame kabinetsformatie Van Agt/Wiegel viel in de CDA-Tweede Kamerfractie 
op dat er zich naast de ‘ARP-dissidenten’ een rechtervleugel ontwikkeld had, waarvan Kees 
van Dijk (c h u / c d a ) een der exponenten was. In 1979 behoorde hij tot een minderheid 
in de CDA-fractie die tegen het wetsvoorstel ‘Aanpassing van de richtlijn van de Europese 
Gemeenschap inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen’ stemde. Evenmin 
steunde hij de fractielijn inzake Zuid-Afrika die was uitgezet door Jan Nico Scholten, beho
rende tot de ‘ARP-dissidenten’. De overgrote meerderheid van de fractie wilde een actievere 
Nederlandse rol van de minister van Buitenlandse Zaken Chris van der Klaauw in Europees 
verband bij het instellen van een olieboycot tegen Zuid-Afrika om het apartheidsregime tot 
wijziging van zijn politiek te dwingen.

In de toenmalige CDA-fractiekamer, ingericht als een groot Waslokaal waarin de leden 
op alfabetische volgorde zaten en het fractiebestuur op een verhoog, kreeg ik onder de letter 
B een plaats toegewezen, die mij aan de linkerzijde zicht gaf op Kees van Dijk, een strenge, 
uitgestreken figuur, die niet meteen uitnodigde tot het leggen van contact. Hij zat ook niet in 
mijn sector (binnenlandse zaken, ambtenarenzaken en pensioenen, justitie, Nieuw Burgerlijk 
Wetboek) maar als econoom en voormalig bestuursambtenaar in Nederlands Niemv-Guinea 
op de terreinen van volkshuisvesting, financiën, buitenlandse handel en economische zaken. 
Fractieleider Lubbers -  zo merkte ik al spoedig -  hield terdege rekening met zijn inbreng, al 
was het maar om op de evenwichtsbalk tussen Scholten en Van Dijk staande te blijven. In 
een diep verdeelde cüA-fractie werd langdurig beraadslaagd over gevoelige politieke kwesties 
en conceptmoties. De inbreng van Van Dijk was kort, afgemeten en gezagsvol. Zijn persoon 
nodigde mij als 34-jarige benjamin van de fractie niet meteen uit tot het leggen van contact. 
Ik volgde hem wel nauwgezet in het politieke krachtenveld van het c d a . Hij was beginselvast 
en week af van de fractielijn indien hij dat nodig oordeelde.

In godsdienstig opzicht behoorde Kees van Dijk sedert 1954 tot de orthodoxe vleugel van 
de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij lag heel dicht tegen de geloofsbeleving binnen de s g p  

aan. Dit uitte zich op coA-fractiedagen, die jaarlijks georganiseerd werden in telkens weer 
een andere provincie om de cohesie binnen de CDA-fractie te bevorderen. Om en om werden 
er dan diensten verzorgd door de Gereformeerde, Nederlandse Hervormde en r k  Kerk. Als
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fractielid werd je geacht er binnen het geheel van het dagprogramma aan deel te nemen. Van 
Dijk onttrok zich daar met zijn vrouw aan door niet deel te nemen aan c.q. aanwezig te zijn bij 
de H. Eucharistie in een abdij bij Tilburg tijdens het fractievoorzitterschap van Bert de Vries in 
de periode 1982-1986. Gedurende het verdere programma van die dag was hij wel aanwezig. 
Natuurlijk werd hier onderling vooral tussen de katholieke leden van de CDA-fradie over 
gesproken. Ik kon de houding van Van Dijk weinig waarderen, temeer daar de katholieke col
lega’s altijd present waren bij de Gereformeerde en Nederlands Hervormde vieringen!

Na het aantreden van het kabinet-Lubbers i (1982-1986) met de v v d  kwam de discussie 
over de steunverlening aan bedrijven in de voorafgaande jaren op gang. De linkse oppositie 
eiste een parlementaire enquête, c d a  en v v d  gesteund door de s g p  waren daar huiverig 
voor. De positie van de minister van Economische Zaken zou eens in het geding kunnen 
komen. Binnen de CDA-fractie was bij een kleine minderheid steun voor het hanteren van dit 
onderzoekswapen. De fractieleiding hield de boot af, totdat de druk zo groot werd dat c d a  en 
v v d  overstag gingen. De commissie zou uit negen leden bestaan. Het voorzitterschap werd 
een brandende kwestie. In de fractievergadering schoof voorzitter Bert de Vries Van Dijk 
naar voren. Deze was daarover tevoren geraadpleegd. Maar wie moest het tweede lid van het 
c d a  worden? Voor de aan vang van de fractievergadering had de voorzitter bot gevangen bij 
Sytze Faber (a r p / c d a , medehoofdredacteur Friesch Dagblad) en Jan Buikema (a r p / c d a ), 

die naast mij in de fractiebankjes zat. De Vries wendde zich toen tot mij. Ik weigerde met het 
zakelijk argument dat ik als oud-ambtenaar van Economische Zaken (1975-1979) het r s v - 

dossier juridisch mede had begeleid en daarin een probleem zag (iets wat overigens later ook 
gesignaleerd werd door de directeur-generaal Industrie van e z , J.A.M. Molkenboer, in Vrij 
Nederland). Daarnaast speelde bij mij persoonlijke redenen mee. Mijn vrouw had juist een 
ernstig ongeluk gehad en mijn aanwezigheid in een gezin met vier kinderen was hard nodig. 
De Vries drong nogmaals aan, en ik zwichtte zonder veel enthousiasme. Niet uitgesproken 
werd mijn vraag: kan ik wel met Kees van Dijk samenwerken?

Toen de kandidaten van de andere politieke partijen bekend waren, begon de strijd om 
het voorzitterschap van de in te stellen enquêtecommissie: zou het Kees van Dijk worden 
of Marcel van Dam (p v d a )? Het voorzitterschap werd niet zonder meer aan de grootste 
partij (c d a , 54 zetels) gegund. Snel werd duidelijk dat om zekerheid te krijgen Van Dijk op 
zichzelf zou moeten stemmen, iets wat toen nog tegen het ‘mos’ van de Tweede Kamer was. 
Ook ik trachtte in een persoonlijk gesprek Van Dijk te overtuigen: zet je over dat bezwaar -  
schending van het ‘mos’ -  heen. Groot was de opluchting dat Kees met de stemmen van c d a , 

v v d  en s g p  in de Oude Zaal van de Tweede Kamer tot voorzitter werd gekozen. In de eerste 
vergadering in de kelder van het oude ministerie van Justitie aan het Plein spraken de leden 
zich uit voor een presidium van c d a  (Van Dijk), p v d a  (Van Dam) en v v d  (Theo Joekes), en 
zij hoopten op eendrachtige samenwerking. In 1983 werd een nieuw hoofdstuk geschreven 
in de parlementaire geschiedenis. Daar was iedereen zich van bewust.

In de boezem van de griffie van de Tweede Kamer, het collectief ambtelijk geheugen, was 
geen kennis meer aanwezig over hoe te handelen bij de opzet en uitvoering van een parlemen
taire enquête. De r s v -enquêtecommissie heeft, met behulp van de plaatsvervangend griffier 
en externe ondersteuning, voor een groot deel het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daarvan 
hebben alle latere commissies geprofiteerd. De juiste toon -  het is geen strafrechtelijk onder
zoek -  moest ook worden gevonden, los van het leren vragen stellen zonder het antwoord er
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al in te leggen. Kortom, onder Van Dijk kreeg in de meer dan twee jaar van het onderzoek de 
parlementaire enquête een gezicht en daarmee de Tweede Kamer nieuw gezag als onafhan
kelijke onderzoeksinstantie. Getuigen en deskundigen werden niet ‘overvallen’. Er vonden 
besloten, genotuleerde voorgesprekken plaats. Gedegen documentenonderzoek leidde met de 
verklaringen van getuigen en deskundigen tot een ‘dagverhaal’ over de Nederlandse scheeps
bouw, waaruit Van Dijk later als hoofdschrijver heeft geput voor het rapport.

Van Dijk leidde de openbare verhoren in de Rolzaal van de Ridderzaal ook tijdens hete 
zomerdagen gedurende het reces. Het begrip ‘reces’ bestond voor de commissie niet. Tijdens 
een van die verhoren liet de steile calvinist Van Dijk zich van een onverwacht menselijke kant 
zien. Joop den Uyl als oud-minister van Economische Zaken riep op enig moment uit: ‘Wat 
is er mooier dan de tewaterlating van een schip?’ Daarop antwoordde Van Dijk pardoes: ‘Een 
vrouw.’ In de ‘raadkamer’ is er door de leden nog lang over nagesproken. Immers, tot dan toe 
had Kees van Dijk nog niet openbaar blijk gegeven over droge humor te beschikken.

De Rsv-enquêtecommissie, gesteund door een goede staf en geleid door een onkreukbare 
voorzitter, heeft een onmiskenbaar stempel gedrukt op de parlementaire geschiedenis van 
het einde van de twintigste eeuw. De ‘koudwatervrees’ voor dit parlementaire middel was 
verdwenen. Maar om dit enquêterecht nu ook aan een Kamerminderheid te geven (initia
tiefvoorstel Van der Burg (cDA)-Stoffelen ( p v d a )) ging de Eerste Kamer -  zo bleek tijdens 
de stemming op 26 maart 1986 -  te ver. Jammer, want de rechten van minderheden in de 
Staten-Generaal bepalen mede het democratisch gehalte van het hoogste orgaan in ons 
staatsbestel. Kees van Dijk heeft parlementaire geschiedenis gemaakt en geschreven. Hij was 
van beide Kamers der Staten-Generaal een waardig lid dat veel respect genoot.

Kees van D ijk  als vo o rzitte r  van  de enquêtecom m issie r s v , 12 m a a rt 1984. Rechts op de fo to  vicevoor- 

z itte r  Theo Joekes, links H enk M ulders, voorlichter van de Tweede K am er  

[Foto: a n p  -  Paul Vreeker]
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