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Altijd een lichtstraal
Aad Nuis (1933-2007) 

Hans van Mierlo

Twee dagen voor zijn dood vertelde Aad mij dat hij het niet erg vond om te sterven, omdat
hij de laatste tijd tot het geloof was gekomen dat hij ook op één of andere manier op aarde
bleef, als hij deze verliet. En, ook al wist hij niet precies hoe, deze zekerheid had hem verzoend
met het sterven. Hij was rustig.

Toen ben ik hem gaan voorlezen uit zijn boekje, het eerste vlugschrift van De Gids uit
1966. Het is dat boekje dat ons bij elkaar bracht. Wat gebeurde er in Amsterdam? heet het. Het
ontrafelt de gebeurtenissen in de Provotijd. Ontmythologiseert ze en herschikt de feiten tot
een koel relaas, scherp en betrokken. Dit is zijn recept voor alles. Hij komt er zelf ook in
voor. Hij beschrijft onder andere hoe hij heeft meegedaan aan een plakactie, waarin
Amsterdammers worden opgeroepen thuis te blijven als prinses Beatrix en haar verse ver-
loofde een rijtoer in de hoofdstad komen maken. Daarna besluit het plakcomité naar de
Dam te gaan om daar bloemetjes te leggen voor het oorlogsmonument. Aad is daartegen en
doet niet mee. Hij vindt dat je de gevallenen er buiten moet laten. Maar dan ziet hij op het
journaal hoe de collega’s met harde hand het monument worden afgeslagen als zij die
middag hun bloemetjes proberen te leggen. Woedend grijpt hij naar de bos bloemen, die hij
gekocht had voor zijn gastvrouw van die avond, en rent naar de Dam. Die is verlaten op een
paar mannen na met verdachte overjassen. Aad legt z’n boeket aan de voet van de leeuw. Als
hij terugkeert staat aan de andere kant van het zebrapad zo’n jas op hem te wachten. Wilt u
die bloemetjes weer terugnemen, zegt de jas. Nee, zegt Aad, doe het zelf maar. U staat hier
om de Dam schoon te houden. Dan moet hij mee naar het Bureau. Daar loopt alles weer
redelijk af.

Zo is dat hele boekje. Een vlugschrift met aanklacht en redelijkheid tegelijkertijd, dat vind
je niet gauw. Wij waren net bezig met de oprichting van d66. ‘Die man moeten we hebben’,
dacht ik. Maar hij kwam zelf, de eindeloosheid van zijn beschikbaarheid nog niet kennend.
Daarom heeft hij ook bijna alles gedaan, wat je in een partij kunt doen: Dagelijks Bestuur,
Adviesraad, Statenlid, Wetenschappelijk Bureau, Tweede en Eerste Kamerlid, staatssecretaris.
Niet zozeer ambities dreven hem, die lagen in de eerste plaats op het literaire vlak. Het was
vooral die eindeloze beschikbaarheid, die hem betrekkelijk weerloos maakte tegen dringende
verzoeken om functies op zich te nemen. Hád hij die eenmaal, dan had hij wel de ambitie om
het zo goed mogelijk te doen.

Beschikbaarheid was één ding. Zijn literaire talent het andere. Hij kon de woorden vinden
die zijn gedachten konden ordenen. Die van hem en van anderen. Daarmee kon hij valse
tegenstellingen aan het licht brengen en mensen, die dachten dat ze het niet eens waren, bij
elkaar. Zo heeft hij op vele momenten harmonie gebracht. Dan stond hij daar in zijn volle
lengte zichtbaar na te denken, het hoofd omhoog met z’n vlakke hand wrijvend over z’n
voorhoofd.
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HANS VAN MIERLO

Aad Nuis 

[Foto: Spaarnestad Fotoarchief – Bernd Rouabhi]
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ALTIJD EEN LICHTSTRAAL

Maar de lijn uit het vlugschrift bleef hij altijd trouw: hij verdroeg geen onrechtvaardigheid en
geen beperking van een individuele vrijheid, die niet nodig was. Dan kon hij woedend en
driftig worden. Hij beschikte soms over veel opgeslagen woede. We hadden vanaf het begin
stilzwijgend een bijzondere verhouding. Vriendschap op het eerste gezicht. Hij kwam uit een
streng gereformeerd gezin, ik uit een katholiek. Samen vertegenwoordigden we een flink deel
van het verzuilde Nederland van onze jeugd. Hij heeft er een mooi boek over geschreven met
de verrassende titel: Op zoek naar Nederland. Niet naar de kern, maar naar het geheel. Naar
het beweeglijke syndroom. Hij verhief zich kilometers boven die malle identiteitsdiscussie
van nu.

Zijn huzarenstukjes voerde hij op aan de rand van de afgrond, tegen de stroom van de
gevestigde machten in. Hij wilde de jeugd een stem geven, ook al beviel het geluid soms niet,
en zo kwam bnn er. Aad beschikte over een soms wanhopig makende vasthoudendheid,
waarmee hij overigens ook voor de poorten van de hel, samen met Boris Dittrich, de vaste
boekenprijs redde, en iedere keer als ik onze mooie boekhandels zie, moet ik daaraan denken.

We hebben samen, maar ook met anderen, aan twee grote redevoeringen gewerkt die in
de tijd het gezicht van d66 bepaalden. De ene was in 1968 voor het Leidse congres: ‘Open
samenleving en internationale gerichtheid’, direct uit het Woold. De tweede was de ‘Reden
van Bestaan’ in 1985, waarmee we de partij weer tot leven konden brengen.

Toch staat het sterkst in mijn geheugen gegrift de herinnering aan wat mislukte. De vier
dagen dat we wanhopig tegenover elkaar zaten, met een vel papier en een pen aan het raam
van een klein hotel midden in Drenthe, met uitzicht op slecht weer. We zouden beginnen aan
een ‘Reden van Bestaan’, maar we maakten het allebei slecht: Aad met pijn aan zijn oog, en ik
met pijn aan mijn ziel – en vier dagen lang kwam er geen letter op papier. Totaal geblokkeerd.

Iedereen die met Aad te maken heeft gekregen of zijn hulp heeft gezocht, of het nu uit de
wereld van de wetenschap, de literatuur of de politiek was, zal hem dankbaar zijn voor zijn
relativeringsvermogen, zijn onbaatzuchtigheid en zijn optimisme. Hij zag altijd wel een licht-
straal of iets om je aan vast te klampen. De wijze waarop hij met zijn langdurige ziekte om is
gesprongen, is er een voorbeeld van. Maar tekenend hiervoor is ook de volgende gebeurtenis.
Het was in 1968, toen we werkten aan de Leidse rede. Ik had hem gezegd dat ik veel van vogels
hield en hij antwoordde: ‘Dan zal ik je eens wat laten zien. Hier in het veen wemelt het van
de vogels en heel bijzondere. Het veen is een moeras op de stippellijn waar Nederland
overgaat in Duitsland.’ We liepen in ganzenpas achter elkaar. Vóór mij de reusachtige Nuis in
houtje-touwtje. Een drassig spoor en een drenzende motregen. Urenlang. Op een kleine mus
na, geen vogel te zien. Op zijn rug tekende zich een lichte gegeneerdheid af. Althans dat
meende ik te zien. Tegen het einde van de vreugdeloze tocht, keerde hij zich plotseling om.
Weet je, Hans, zei hij, met een stralend gezicht: ‘We hebben eigenlijk iets heel bijzonders
gezien: een mús in het moeras, die zie je hier nooit!’

Zo was Aad, ten voeten uit. In alle betekenissen van het woord een grote jongen.
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