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Voor de duvel niet bang 
In memoriam Henk Vredeling (1924-2007)

Willem Breedveld

Je moet ergens voor staan. Met de veiligheid van land en democratie valt niet te spotten. Het
waren deze twee onwrikbare beginselen waarmee de op 27 oktober 2007 overleden politicus
Henk Vredeling van zich deed spreken, als minister van Defensie en als Eurocommissaris.

Henk Kamp was het tot voor kort. Eimert van Middelkoop wordt het misschien. Maar één
ding is zeker: tussen 1978 en 2003 heeft Nederland het zonder minster van Defensie moeten
stellen. In die periode traden er wel capabele en mindere capabele lieden aan op het departe-
ment. Zoals Roelof Kruisinga, Bram Stemerdink, Hans van Mierlo, Frits Bolkestein, Joris
Voorhoeve, Relus ter Beek, Job de Ruiter, Frank de Grave, Wim van Eekelen of Benk Korthals.
Maar hun hart en hun talent lagen elders. De laatste minister die echt pal stond voor de
krijgsmacht en die haar belangen soms voor de poorten van de hel moest wegslepen, was
Henk Vredeling. En hoe.

Toen hij in 1973 aantrad, stond dat allerminst vast. De landbouwkundig ingenieur Henk
Vredeling had als pvda-Kamerlid en Europarlementariër en als eeuwige landbouwwoord-
voerder sinds jaar en dag zijn hart verpand aan Europa. Vredeling was bovendien een notoire
nachtbraker en een ‘pestkop’ die altijd in was voor een geintje. Bovendien had hij weinig
respect voor prins Bernhard (‘een typische mof ’) en tegenover derden noemde hij koningin
Juliana vaak ‘moe’, in zinnen als: toen kreeg ik moe aan de telefoon.

Maar de grootste ‘ramp’ was toch dat hij een hartgrondige hekel had aan uniformen en hij
zich als gereformeerde jongen uit volle overtuiging had bekeerd tot de socialistische beginse-
len. Die beginselen vertaalde de toenmalige pvda in een kritische houding ten opzichte van
de navo. Weg met de kernbommen. En van vervanging van de toenmalige Starfighters voor
de ultramoderne en nog altijd in gebruik zijnde f16’s kon van de partij geen sprake zijn:
pompeuze geldsmijterij.

Maar spoedig bleek dat Vredeling stond voor zijn zaak en dat hij bovendien over lef
beschikte; een eigenschap waarmee hij bij de krijgsmacht respect afdwong. Zelfs toen hij
opstandige generaals krachtig tot de orde riep met: ‘Generaals die met ontslag dreigen, die
hebben het al.’ En daar hield hij zich aan. Vredeling gaf geen krimp toen eskaders Neptune-
vliegtuigen dreigend boven het Binnenhof vlogen waar de ministerraad zich op dat moment
beraadde of het wel nodig was deze toestellen te vervangen voor nieuwe Orions.

Wat voor minister van Defensie Vredeling was, had hij kort na zijn aantreden al bewezen
door Israël in het diepste geheim te bevoorraden met legermaterieel. Het land was in oktober
1973, op Jom Kipoer, overvallen door zijn buurlanden. In deze oorlog stond Israël er groten-
deels alleen voor. Het tijdig kunnen beschikken over reserveonderdelen voor onder meer
tanks was onder die omstandigheden van beslissende betekenis.

Vredeling zegde die steun terstond toe, in het volle besef dat de Arabische landen de
toevoer van onze olie zouden boycotten en wat misschien nog wel het stoutmoedigste was:
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Henk Vredeling, oktober 1976
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hij deed het zonder premier Den Uyl en de minister van Buitenlandse Zaken Max van der
Stoel daarvan op de hoogte te stellen. Dat zou alleen maar tot gedoe en uitstel leiden, oor-
deelde Vredeling. En dat zou voor Israël wel eens fataal kunnen zijn. ‘We hebben één keer
meegemaakt dat de Joden voor onze ogen zijn afgevoerd, dat wilde ik niet nog eens
meemaken’, aldus Vredeling in een vraaggesprek met het dagblad Trouw (3 februari 1996).

Vanzelfsprekend werd deze gang van zaken Vredeling niet in dank afgenomen. Het is zelfs
de vraag of het staatsrechtelijk gezien door de beugel kon. Maar hij kwam ermee weg, niet in
de laatste plaats omdat de zaak pas jaren later uitlekte. Hoe dan ook, het leverde hem (en via
hem ook Nederland) de eeuwige vriendschap op van Israël. Bovendien wist Vredeling dat als
het bekend was geworden, hij gesteund was door de meerderheid van de Kamer.

Met Van der Stoel kwam het nooit helemaal meer goed. En het werd er niet beter op toen
Vredeling in een interview met Vrij Nederland de secretaris-generaal van de navo, de
Nederlander Joseph Luns, te kakken zette als een navo-paladijn en daar misprijzend aan toe-
voegde dat zijn collega Van der Stoel ‘daar met zijn benepen bekkie achteraan loopt’.

Vredeling heeft in het parlement nederig zijn excuses aangeboden. Maar niet eerder dan
nadat Joop den Uyl hem eerder de mantel had uitgeveegd met de psalmwoorden (ps.143:3):
‘Zet Heer een wachter voor mijne lippen, behoed de deuren voor mijn mond.’ Waarop
Vredeling prompt repliceerde met: ‘opdat er mij te gener stond iets onbedachtzaams zou ont-
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glippen.’ Gereformeerde broeders onder elkaar. En opnieuw de constatering dat Vredeling
ermee wegkwam, waar andere ministers onder gelijke omstandigheden vermoedelijk voor
hun politieke voortbestaan hadden moeten vrezen.

Maar zo gek is het ook weer niet als we bedenken dat Henk Vredeling was opgezadeld met
een hoogst ondankbare taak. Hij moest, in een toen naar het pacifisme neigende pvda, ervoor
zorgen dat de krijgsmacht overeind bleef en Nederland in navo-verband de toen al zwaar
onder vuur liggende atoomtaken zou blijven uitvoeren. Bovendien moest hij de geesten rijp
maken voor de ‘order van de eeuw’, de aanschaf van een nieuwe generatie straaljagers.
Vredeling deed het met verve. Zijn eigen partij bruuskeerde hij met de legendarische
woorden:’Congressen kopen geen straaljagers.’ De straaljagers kwamen er. En hoe.

Op de dag van de ondertekening van het contract voor de nieuwe f16’s bleek Vredeling
spoorloos. Hij was aan de boemel met Ernst Bakker, de huidige burgemeester van Hilversum
en een journalist. De secretaris-generaal van het departement, Peijnenburg, heeft hem in
eigen persoon opgespoord in Leiden, zodat er aanzienlijk te laat ondertekend kon worden.

Een provocatie om zijn gebruuskeerde partij te paaien? Het zou kunnen, maar er speelde
meer mee. Toen Vredeling tegen zijn zin, maar onder zware druk van Den Uyl en informa-
teur Jaap Burger toch besloot de post te aanvaarden, sprak hij de historische woorden: ‘Dan
zal ik ook een minister van Defensie zijn.’ In zijn door de oorlog (waarin hij een verzetsrol
had gespeeld) getoonzette kijk betekende dat, dat ten koste van alles een herhaling van deze
verschrikkelijke tijd moest worden voorkomen. Duitsland moest worden ingebed in
Europees verband. En Europa kon in zijn ogen alleen maar wat voorstellen met een geïnte-
greerde defensiemacht. Het was hem daarom een doorn in het oog dat Frankrijk zich afzijdig
hield van de navo. Om die reden had hij liever zaken gedaan met Frankrijk voor de opvolger
van de Starfighter. Maar ja, dan moesten de Fransen wel integreren en dat wilden ze toen niet.
Bovendien was de f16 superieur. Kortom, Vredeling beschouwde dat f16-contract eigenlijk als
een nederlaag. En narrig als hij was, heeft de natie daar van mogen meegenieten.

Om dezelfde reden heeft Vredeling zich tot zijn dood altijd verzet tegen iedere vorm van
nationalisme. Er wordt de laatste jaren flink gehamerd op dat thema. Voor Vredeling was het
een gruwel. Daarmee geef je toe aan volkssentimenten. En, sprak hij in het eerder genoemde
interview met Trouw: ‘Wie op het kompas van het volk vaart komt bedrogen uit. Hoe gek het
ook klinkt, democratie moet op het volk veroverd worden.’

VOOR DE DUVEL NIET BANG 
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