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Bij de dood van Thijs Wöltgens (1943-2008) 

Jacques Wallage

We namen afscheid van Thijs op een warme voorjaarsdag. Na de dienst in de katholieke kerk
van Bleijerheide ging de stoet achter de muziek aan naar het kerkhof. Langs de kant van de
weg de mensen voor wie Thijs de politiek was ingegaan. Zijn Haagse jaren stoelden op de
ervaring, die hij eerder in Kerkrade had opgedaan. Ze leenden hem uit aan het land en kregen
hem daarna terug met rente.

Thijs Wöltgens was een beminnelijk mens. De harmonie, die hem naar zijn laatste rust-
plaats begeleidde stond symbool voor hoe hij in beginsel met mensen omging. Een warme,
gezellige man. Maar veel meer dan dat alleen. De kracht van zijn denken, het enthousiasme
van zijn argumentatie, de grote kennis die hij bezat, het maakte hem tot een uitzonderlijk
politicus. Eigenlijk deed hij zichzelf tekort door zijn ironie, zijn zelfspot en steeds weer die
blijmoedige humor. Dat ontnam anderen het zicht op de erudiete reus die hij was in het
vlakke land dat de vaderlandse politiek in intellectueel opzicht nu eenmaal is.

Zijn hoge aaibaarheidsfactor maakte dat hij zeer bemind werd, maar achteraf bezien
eigenlijk te weinig werd bewonderd. In een artikel van zijn hand, dat vlak voor zijn dood in
nrc Handelsblad verscheen, liet hij nog eens zien uit welk hout hij gesneden was.1 De oproep
van partijleider Bos het integratievraagstuk door ‘meer polarisatie’ tot klaarheid te brengen
bracht hem tot een messcherpe analyse: optimisme verandert in angst als er fundamentele
onzekerheid ontstaat. Er komt een einde aan relatieve stabiliteit van de middengroepen, de
onzekerheden die hen treffen maken een eind aan het wenkend perspectief van de opwaartse
mobiliteit. Hij signaleerde de terugval van veel mensen uit de middengroepen naar de
laagste groep. In die onzekerheid ontstaat ruimte voor een afzetten tegen de politieke elite
en (bijvoorbeeld) de migranten, die zij beschermen. ‘Want wie degradeert moet sterk in zijn
schoenen staan om niet anderen te schuld te geven.’ Hij zag het politieke midden verdwij-
nen. ‘Dat midden is de ruggengraat van elke democratische samenleving. Handhaving en
versterking van die middenklasse is op dit moment dus het hoogste gebod. Deze klasse moet
zich veilig kunnen voelen, qua arbeidsperspectief, inkomen én sociale zekerheid.’ Van de
door Wouter Bos bepleite polarisatie moest hij niets hebben: ‘Links [moet] wel de deugd van
het Aristotelische midden betrachten. Niet ten opzichte van Wilders, maar juist onder
elkaar.’

Zijn eruditie stond tactisch handelen niet in de weg. Dat bleek al bij onze kennismaking, toen
ik in 1981 in de Kamer kwam. Thijs was al een aantal jaren woordvoerder regionaal beleid, een
portefeuille die regionaal wel, maar in Den Haag in het geheel niet in aanzien stond. Thijs
wilde er wel graag van af. ‘Jij moet het doen, het is niet goed als steeds iemand uit het zuiden
regionaal beleid doet, nu maar eens een noordeling.’ Ik vertelde hem wat in het plat-Gronings
van een vervelend klusje wordt gezegd: most ’n jeude veur neem’n. Het leidde tot een interes-
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sante vergelijking tussen het discrimineren van joden en katholieken. Dat schiep een band,
die veel later ook bleek uit ons beider terugkeer naar ‘het land van herkomst’, hij in 1994 om
burgemeester van Kerkrade te worden, ik in 1998 voor hetzelfde ambt terug naar Groningen.

Hij werd financieel woordvoerder van de fractie, in feite de schaduwminister van
Financiën. Hij maakte Ruding het leven zuur met een ongekend mengsel van scherpe analyse,
aantrekkelijke improvisatie en steeds opnieuw die relativerende humor. Een enkele keer ont-
trokken die ontspannen, omtrekkende bewegingen wel eens de kwaliteit van zijn argumenta-
tie aan het zicht. Daar stond hij dan, nog in de oude vergaderzaal, glas water in de hand alsof
het zijn favoriete Brandbiertje was, geen uitgeschreven tekst, maar goed in het hoofd wat de
boodschap moest zijn. Een parlementariër pur sang, die een geliefd debater was, juist omdat
hij in het vuur van zijn betoog zichzelf niet overdreven serieus nam. Die na een felle inter-
ruptie, waarin hem werd verweten van mening te zijn veranderd onverstoorbaar kon ant-
woorden: ‘U meent te mogen rekenen op mijn consistentie, maar dat moet u niet doen.’ Zijn
denkkracht toonde hij onder andere door met Jos van Kemenade en Jo Ritzen een plan te
maken waarin een nieuw evenwicht tussen werk, vrije tijd, inkomen en sociale zekerheid
werd gepresenteerd. De fractie, verwikkeld in een verbeten oppositie met het kabinet durfde
de innovatie niet aan.

Toen de pvda in 1989 toetrad tot het derde kabinet-Lubbers werd Thijs voorzitter van
een regeringsfractie, een functie die Ruud Lubbers ooit de zwaarste in de vaderlandse
politiek noemde. De partij wil profiel, de bewindslieden vooral loyaliteit. De oppositie
tegen de kabinetten-Van Agt en -Lubbers i en ii was van pvda-zijde fel geweest. De frus-
tratie na de jammerlijke mislukking van het kabinet-Van Agt-Den Uyl hing nog in de frac-
tiekamer. Met de (nieuwe) partijleider, Wim Kok, op Financiën werd voor richting en
profiel een zware wissel getrokken op de fractievoorzitter. Het zijn toen vooral Thijs
Wöltgens’ menselijke eigenschappen geweest die hem er doorheen sleurden.
Tegenvallende economische ontwikkelingen maakten steeds opnieuw aanvullende bezui-
nigingen onvermijdelijk. Wat ‘tussenbalans’ heette bleek het begin van een reeks winst-
waarschuwingen te zijn.

Maar het waren vooral de hervormingen van de sociale zekerheid, die partij, fractie en
bewindslieden op de proef stelden. In het kabinet probeerden de pvda-bewindslieden
hoogte en duur van de uitkeringen veilig te stellen. Door een kleinere collectieve verzeke-
ring, maar wel met handhaving van het niveau van de aanspraken voor wie daar recht op
had. Met name bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) zou meer moeten worden
gekeken naar wat mensen (nog) wel aan betaalde arbeid zouden kunnen verrichten. De fei-
telijke besluitvorming in het kabinet en het voortgaande debat in de fractie sloten steeds
minder op elkaar aan. De wekelijkse overleggen van het pvda-smaldeel en de fractieleiding
werden voor Thijs moeizamer en killer. Hij vond de keuzes in het kabinet onvoldoende
doordacht, maar kon door het tempo in de besluitvorming de interne vertrouwensbreuk
niet voorkomen. Wim Kok, toch al geplaagd door steeds nieuwe tegenvallers, die tot kort-
ademige bijstellingen in de lopende begroting leidden, zag onvoldoende kans – als partijlei-
der – de wao -maatregelen geloofwaardig te maken. Uiteindelijk verloor staatssecretaris
Elske ter Veld het vertrouwen van de pvda-fractie, terwijl zij als geen ander had getracht
hoogte en duur van de uitkeringen veilig te stellen. Tussen de hamer van de partij en het
aambeeld van de kabinetsdeelname leed Thijs pijn. Niet alleen omdat hij meer tijd had
willen hebben een inhoudelijk meer samenhangende koers te varen, maar zeker ook omdat
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hij het opofferen van Elske, terwijl de hele ploeg verantwoordelijk was, als oneerlijk zal
hebben ervaren. Het fractievoorzitterschap is op zulke momenten een eenzaam vak. De
functie doet een beroep op alle beschikbare vaardigheden. Thijs’ bindende kracht, zijn
weerzin tegen ruzie en opgekloptheid, bracht hem soms in een wat sussende rol. Dan won
zijn hang naar harmonie het van de scherpte die geboden is als het kabinet besluiten dreigt
te nemen, die een deelnemende partij eigenlijk niet kan dragen. Keihard ‘nee’ zeggen en net
zolang ‘nee’ zeggen tot er een beter standpunt komt, het was zijn stijl niet. Door uit loyali-
teit niet de publicitaire kop te nemen in de kritiek op het kabinet trok hij vervolgens de
kritiek vanuit de partij over zich heen. Partijvoorzitter Rottenberg, niet gehinderd door een
al te grote terughoudendheid, uitte publiekelijk scherpe kritiek op de fractievoorzitter. Thijs
reageerde in een kenmerkende reflex: hij reisde direct af naar Kerkrade. Wim Kok wist hem

Thijs Wöltgens, 27 februari 1991

[Foto: Fotopersbureau Dijkstra – Fred Steenman]
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over te halen het bijltje er niet bij neer te gooien, maar voor een zo loyaal mens als Thijs
moet deze publieke afrekening vanuit de partij ongehoord veel pijn hebben gedaan.

Zijn besluit, na zijn taak als fractievoorzitter te hebben volbracht, ‘naar huis te gaan’,
burgemeester van Kerkrade te worden, had zeker ook een politieke dimensie. Thijs was, to
put it mildly, niet ‘in paars’. Hij gunde het cda zeker een aantal jaren oppositie, maar vond
dat sentiment onvoldoende om samenwerking vanuit de pvda met de grootste politieke
tegenstander, de vvd, te rechtvaardigen. Sterker nog, om de grote vraagstukken van het
land aan te pakken, zag hij, ondanks alle kwetsbaarheden in de samenwerking, het meest in
het bijeen brengen van de christendemocratische en de sociaaldemocratische stromingen.
Ook toen het eerste kabinet-Kok een succes bleek te zijn, behield hij zijn reserve. Teveel
leunen op de markt, te weinig zicht op een eerlijker verdeling van inkomen, kennis en
macht, hij bleef zich zorgen maken. Herkenbare profielen van partijen worden door
samenwerking van politieke tegenstanders uiteindelijk vervlakt, zoals hij onder het tweede
paarse kabinet zakelijk kon vaststellen. Dat uiteindelijk onder nieuw leiderschap een onver-
sneden neoliberale koers werd ingezet leidde van tijd tot tijd tot scherpe, maar altijd goed
onderbouwde kritiek vanuit het diepe zuiden. Maar gelijkhebberigheid was hem vreemd,
ook als hij evident gelijk kreeg.

Met de dood van Thijs Wöltgens, onverwacht en te vroeg, verliest de parlementaire democra-
tie een hartstochtelijke verdediger. De sociaaldemocratie één van haar intellectueel sterkste
mensen. En iedereen, die hem heeft gekend, mist de warmte van een mens, die leefde zoals hij
wilde dat de wereld was: in harmonie.

Noot

1 ‘Links moet zich weer met veel meer nadruk richten op het vraagstuk van de verdeling’, nrc

Handelsblad, 12 april 2008.
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