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Bij Peschar werd het rood nooit roze Postuum 

Henri (Harry) Peschar1

Peter de Waard
 

 
Hij woonde in Bloemendaal en was een fanatiek cricketspeler. Maar bij Henri (Harry) Peschar 
is het rood nooit roze geworden, zoals je daaruit zou vermoeden. ‘Hij woonde in een beschei-
den huis. Hij was een pvda’er die veel van zijn vrienden binnen de partij had. Zijn vrouw 
heeft hij leren kennen toen zij folders uitdeelde voor de sdap’, zegt een nicht.

Peschar, die vorige week zondag op 89-jarige leeftijd overleed en in stilte is gecremeerd, 
was een bescheiden man die niet graag aandacht wilde. ‘Het liefst zat hij thuis op de zolderka-
mer cijfers te controleren van allerlei stichtingen en verenigingen. Ontelbaar waren de keren 
dat er rond middernacht nog een lichtje brandde’, aldus de nicht.

De Peschars waren een echte Haarlemse familie. Zijn vader Henri (hij noemde zich Han) 
werkte in de grafische sector, net als zijn grootvader. Veel familieleden waren in dienst van de 
beroemde drukkerij Joh. Enschedé. Als bolleboos van de familie mocht Harry gaan studeren. 
Hij koos voor economie aan de Universiteit van Amsterdam waar hij in 1948 afstudeerde. Hij 
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kreeg een baan als documentalist bij de pvda, waarna hij ging werken voor het wetenschap-
pelijk bureau van de partij: de Wiardi Beckman Stichting. In 1952 werd hij voor de pvda in 
de Tweede Kamer gekozen. Hij was op dat moment het jongste Kamerlid. Hij zou tot 1968 in 
de Kamer blijven. Hij kreeg aanvankelijk de portefeuille middenstandszaken, maar werd later 
de belangrijkste financieel woordvoerder van de fractie. Zijn moeder vond de politiek maar 
niets. ‘Stap er maar uit, want in de politiek gaat nooit iets eerlijk’, zei ze.

In 1965 was hij een van de vier pvda’ers die tegen de Toestemmingswet voor het huwelijk 
van Beatrix en Claus stemden. Maar voor de rest bleef hij op de achtergrond, zelfs tijdens de 
beruchte Nacht van Schmelzer waarin Peschar als secretaris namens de fractie in onderhan-
deling met mensen als Nederhorst en Vondeling nog een val van het kabinet-Cals trachtte te 
voorkomen. In 1968 werd hij president van de Algemene Rekenkamer, wat hij tot 1984 bleef.

In die periode veranderde het karakter van de Rekenkamer. Peschar concentreerde 
zich minder op kleine zaken, zoals de vraag of het kleedje voor de nieuwe ambassadeur in 
Washington niet goedkoper met de boot dan per vliegtuig kon worden vervoerd. Peschar 
focuste zich op de miljarden die werden verspild door personeelsgebrek, slecht beheer en 
administratieve tekortkomingen. Zijn opvolger, oud-marineman Frans Kordes, borduurde 
daar na 1984 op voort en wilde dat de Rekenkamer naast de rechtvaardigheid van uitgaven 
ook de doelmatigheid ging controleren.

In 1976 vormde Peschar met André Donner van het Europees Hof voor Justitie en Marius 
Holtrop van De Nederlandsche Bank de Commissie van Drie, een door het kabinet Den Uyl 
ingestelde commissie die de rol van prins Bernhard in de Lockheed-affaire onderzocht. Na het 
onderzoek besloot het kabinet de prins niet strafrechtelijk te vervolgen. Wel moest Bernhard 
zijn uniform inleveren. In 1985 vroeg Harry Peschar aan prins Bernhard of hij erg boos op 
hem was geweest. ‘Nee’, zei Bernhard, ‘ik was vooral boos op mijzelf.’

Toen hij in 1984 vertrok als president van de Algemene Rekenkamer was Peschar pas 63 
jaar. In de jaren daarop vervulde hij talrijke nevenfuncties in sportraden, ziekenhuisbesturen 
en vn-instanties waarin hij vooral tot taak had de cijfers te controleren. Daarnaast was hij 
zes jaar lid van het ambtenarengerecht. In 1986 zou hij een onderzoek doen naar de zorg-
wekkende financiële toestand bij de vara. In Haarlem was hij 17 jaar lang voorzitter van de 
Stichting Archeologie te Haarlem.
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