
135

De liberale trendsetter 
Edzo Toxopeus (1918-2009)

H.J.L. Vonhoff

Naar Den Haag

Op Edzo Toxopeus, minister van staat die 23 augustus 2009 overleed, is een citaat van de 
katholieke historicus L.J. Rogier van toepassing. Sprekend over de opvoeding in domineesge-
zinnen merkt hij op: ‘De gezinnen der bedienaren van de godsdienst kenmerken zich over het 
algemeen door gunstige erfelijkheids- en milieufactoren; er is intellectuele belangstelling en 
er heerst meestal een soberheid, die soms zelfs de armoede nabij komt.’1 Van dit laatste is bij 
Toxopeus geen sprake, maar zijn gevoel voor ordelijkheid, zijn gehechtheid aan behoorlijke 
vormen in de omgang en de waarde die hij aan zijn gezinsleven toekende, passen precies in 
dit beeld. Zijn politieke carrière begint in 1949 als lid van de gemeenteraad van Breda. Hij is 
in die stad opgegroeid, waar zijn vader Luthers predikant is. Na zijn studie vestigt hij er zich 
als advocaat.

In Brabantse kring verwerft hij zich al spoedig een uitstekende naam. Zijn intrede in de lan-
delijke politiek is onverwacht. In 1956 zal de Tweede Kamer worden uitgebreid van honderd 
naar honderdvijftig leden. Dit geeft een zekere mate van ontspanning bij de kandidaatstel-
lingsprocedure in de vvd. Als een kansrijke kandidaat zich buitenspel zet, wordt Toxopeus 
onverhoeds naar voren geschoven.

Hij grijpt de kans met beide handen aan. In de door Oud geleide fractie was er op deelter-
reinen zeer veel speelruimte voor de Kamerleden. Alleen als het om hoofdpunten van beleid 
ging of als een Kamerlid tekortschoot greep Oud met harde hand in.

Toxopeus, die zijn Kamerlidmaatschap combineert met het raadslidmaatschap van Breda, 
verwerft zich al snel een goede reputatie. Opvallend is zijn optreden als woordvoerder bij 
volkshuisvesting. Op dit voor hem nieuwe terrein, spreekt hij in zijn maidenspeech de ver-
wachting uit dat de woningnood nog jaren zal voortduren. ‘Als het niet anders kan zal het wel 
moeten, maar het kan anders.’

Een opmerkelijke actie is het indienen van het volgende amendement op 24 juni 1958: ‘Een 
onderwijzer niet kan worden ontslagen op de enkele grond dat hij in het huwelijk treedt.’2 De 
Tweede Kamer en het vierde kabinet-Drees zijn daar nog niet aan toe. Men wil niet verder-
gaan dan de bevoegdheid van de gemeenten om een huwende onderwijzeres te ontslaan uit de 
wet te schrappen. Hij smaakt de voldoening dat de Kamer in 1968 wel in meerderheid meegaat 
met dit vvd-voorstel. 

Toxopeus is in betrekkelijk korte tijd ministeriabel geworden. Als de periode-Drees ten 
einde is, kan de pvda worden afgelost door de vvd. Een ministerspost voor Korthals is een 
gegeven feit. Voor het ministerschap van Defensie komt Sydney van de Bergh in aanmer-
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vvd-fractieleider Edzo Toxopeus in gesprek mat zijn collega van de pvda, Joop den Uyl (staand). Rechts 

vvd-Kamerlid Theo Joekes, 6 dec. 1967

[ Foto: Spaarnestad Fotoarchief]
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king, Witteveen zal de portefeuille financiën toebedeeld krijgen. Deze uitkomst staat al zo 
vast dat Oud in vertrouwde kring er onder voorbehoud mededeling van doet. Maar dan krijgt 
Oud bericht dat de formateur (De Quay) op weg is naar Soestdijk om zijn opdracht terug 
te geven. In de daaropvolgende periode eist Oud dat het verlangen in ar-kring om de weg 
naar de pvda open te houden definitief wordt opgegeven. De formatie slaagt, maar Witteveen 
blijft er buiten. Toxopeus wordt minister van Binnenlandse Zaken. Tegen die gang van zaken 
bestaan in de Eerste Kamerfractie, maar ook daarbuiten bezwaren. Die verstommen echter 
snel, want ook het ministerschap wordt door hem met verve vervuld. Onder zijn leiding wint 
het departement duidelijk aan invloed. Enige faam krijgt zijn tocht door Zeeland, waar hij 
zich op onverwachte werkbezoeken oriënteert op de kwaliteit en het aanzien van een aantal 
burgemeesters. Die descente sur lieu leidt tot een aantal vacatures.

Het lukt hem niet in om de expansiedrang van Amsterdam te beteugelen. Hij kan de 
bebouwing van de Bijlmermeer niet voorkomen, ondanks zijn voorkeur voor sterke randge-
meenten. Toxopeus heeft daarin meer gelijk gehad dan hem is gegund.

Succesrijk is zijn werk op het gebied van de Provinciewet. De provincies zijn aan sterke 
beperkende bepalingen gebonden. Zo moeten de Staten verlof vragen aan de minister van 
Binnenlandse Zaken als zij meer dan twee maal per jaar willen vergaderen. Toxopeus maakt 
daar korte metten mee en biedt de provincie de ruimte om zich te ontwikkelen tot een vol-
waardiger bestuurslaag. 

Trendbeleid

De kroon op Toxopeus’ werk is de aanzienlijke verbetering van de ambtenarensalarissen en 
de eerste stappen om het ambtenarenoverleg evenwichtiger te maken. Aanvankelijk stuit hij 
daarbij op weerstand van sommige ambtenarenbonden, die afkerig zijn van het denivelle-
rende karakter van zijn voorstellen. ‘Centen in plaats van procenten.’ Voor Toxopeus is het 
juist essentieel dat er een geleding in het loongebouw komt, die de positie van hogere amb-
tenaren verbetert. De acties die onder het motto ‘Tox-o-pay-us’ worden gevoerd, eindigen als 
blijkt dat hij dit inderdaad doet. Het doorzetten van het trendbeleid weet hij te realiseren in 
een subtiel maar ook krachtig onderhandelingsspel met de kvp-minister van Sociale Zaken, 
Veldkamp. Pensioenen en salarissen in de overheidssfeer zullen de trend volgen. Zeer moeilijk 
heeft Toxopeus het om te erkennen dat de Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek door de inter-
nationale verhoudingen is achterhaald. Het is een van de weinige keren dat hij uit de plooi 
schiet als hij in februari 1962 Robert Kennedy, de broer van de Amerikaanse president, bij een 
after dinner-gesprek laat zitten en opstapt.3

Als in 1962 Oud zowel als fractievoorzitter als partijvoorzitter terugtreedt, ligt de opvol-
ging voor de hand. Korthals moet de eerste man van de vvd worden, is de algemene opinie. 
Deze stelt de partij heftig teleur door die positie te weigeren. Nu komt Toxopeus in beeld als 
de nieuwe liberale aanvoerder. Hij wordt aangezocht, en na enige consultaties in en buiten de 
eigen kring besluit hij die uitdaging te aanvaarden. Korthals heeft hij geïnformeerd.

Doordat zowel Witteveen, de beoogde partijvoorzitter, als Toxopeus zitting neemt in het 
dan optredende kabinet-Marijnen verloopt de opvolging anders dan gepland. Van der Pols 
wordt partijvoorzitter en Geertsema (‘Molly’) gaat de Tweede Kamerfractie leiden. Tot een 
nieuw gevecht om het ‘leiderschap’ komt het niet: Toxopeus’ positie is in korte tijd onaantast-
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baar geworden, ook al is hij geen fractievoorzitter. Dit blijkt als het kabinet-Marijnen valt. Er 
komt al snel een vacature in de Tweede Kamerfractie en Toxopeus keert terug in de Kamer en 
lost Geertsema in maart 1966 af als fractievoorzitter.

Fractievoorzitter

Edzo Toxopeus is een fair teamleider. Nieuw aantredende Kamerleden houdt hij voor dat ze 
pas echt Kamerlid zijn als ze de hectische kandidaatstelling voor een nieuwe termijn hebben 
doorstaan. Hij stelt vertrouwelijkheid van de besprekingen in de fractie als absolute eis. ‘Je 
maakt elke club kapot als je daaruit mededelingen aan de pers doet.’

Als politicus verwerft hij een grote reputatie door zijn behendig manoeuvreren. Té vinden 
sommigen. Bij de herdenking in de Tweede Kamer sprak minister-president Balkenende over 
de karakteristiek van de vermaarde, antiliberale parlementaire redacteur van de Volkskrant 
H.C. Faas alias ‘Wandelganger’. Hij verweet Toxopeus niet verder te komen ‘dan het fatsoen 
van de tennisbaan’. Toxopeus riposteert dat er al veel gewonnen zou zijn als dat gedrag meer 
algemeen ingang zou vinden.

Het aanzien van de Kamer moet hoog worden gehouden. Toxopeus is zeer afkerig van 
het stellen van vragen waaraan geen eigen kennis of onderzoek ten grondslag ligt. Vragen 
als gevolg van een krantenbericht vindt hij maar niks. ‘Wanneer je daar een opmerking over 
hebt, moet je de hoofdredacteur bellen en er niet de Kamer mee lastig vallen.’ Binnen de 
partij bemoeit hij zich intensiever dan menigeen denkt met de onderlinge verhoudingen. Van 
Riel vergt veel aandacht. Maar veel heftiger wordt de situatie rondom de weigering van het 
Amsterdamse raadslid Hans Gruyters, die de huwelijksreceptie van prinses Beatrix en prins 
Claus weigert bij te wonen: ‘Ik heb wel wat beters te doen.’ De verontwaardiging is algemeen. 
Toxopeus deelt de mening dat Gruyters ver over de schreef is gegaan en de partij zou moeten 
verlaten; desondanks trotseert hij die breed gedragen opinie door ruimte te geven aan een 
oplossing die de afdeling Amsterdam nog wil beproeven. Maar Gruyters is dan al vastbesloten 
afscheid van de vvd te nemen. d’66 staat op het punt geboren te worden.4 

Als een hoogtepunt beschouwt Toxopeus de wijze waarop hij met de fractie opereert om 
de val van het kabinet Cals in oktober 1966 te bespoedigen. Tegen de zin van sommige fractie-
leden dient hij een uiterst gematigde motie in. Daar zal ongeveer de helft van de kvp fractie 
zijn stem aan geven. Dit wil fractievoorzitter Schmelzer tot elke prijs voorkomen. Hij for-
muleert op zijn beurt een motie die door zijn fractie in overgrote meerderheid zal worden 
ondersteund. Als dit voor coalitiegenoot pvda en voor Cals zelf onaanvaardbaar is, valt het 
kabinet, ondanks alle bemiddelingspogingen in de ‘Nacht van Schmelzer’. Toxopeus meent 
dat de opstelling van de vvd-fractie daar een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.

In de daaropvolgende campagne wordt Toxopeus heftig aangevallen op zijn vermeende 
gebrek aan economische kennis. Op tal van spreekbeurten staan opposanten op met elemen-
taire lesboeken over de economie, om die als lectuur aan te prijzen. Die geluiden verstommen 
pas als na de Algemene Beschouwingen Toxopeus krachtig standhoudt tegen de aanvallen uit 
de fractie van de pvda. ‘Ik dacht, er staat een econoom achter je op het spreekgestoelte’, is het 
compliment dat hij van Kamervoorzitter Van Thiel krijgt.

De verkiezingen van 1967 waarmee de vorming van het kabinet de Jong zijn de laatste grote 
zaken waarmede hij zich als Kamerlid occupeert. Daarbij toont Toxopeus zich terughoudend 
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als het gaat om vernieuwingen in het staatkundig bestel, die naar zijn inzicht belemmerend 
werken op een ongestoord tot ontwikkeling komen van een uitgewogen besluitvorming. Zo 
is hij een uitgesproken tegenstander van het openbaar maken van adviezen van de Raad van 
State. Kritisch gestemd is hij, al legt hij zich erbij neer, over de vermelding van partijnamen 
in de ‘witte stukken’. De aanduidingen ‘zeer vele leden’, ‘enige leden’ en soortgelijke omschrij-
vingen bieden ruimte bij uitwisseling van gedachten. Duidelijke vastlegging van standpunten 
zou verstarring tot gevolg hebben. 

Als in de loop van deze parlementaire periode de functie van Commissaris der Koningin 
in de provincie Groningen binnen zijn bereik komt, aarzelt hij niet. Een nieuwe fase in zijn 
indrukwekkende loopbaan is aangebroken, maar die speelt zich af op wat grotere afstand van 
het Binnenhof.

Noten

1 L.J. Rogier, ‘Het verschijnsel der culturele inertie bij de Nederlandse katholieken’, Terugblik en uit-

zicht, deel i (Hilversum en Antwerpen 1964) p. 655.

2 htk 1957-1958, p. 2451.

3 H.J.L. Vonhoff, Liberalen onder één dak. vvd 50 jaar liberale vereniging (Den Haag 1998) p. 78.

4 W.J.A. van den Berg, ‘K. Van der Pols. Voorzitter tussen oud en nieuw’ in: Kopstukken van de vvd. 16 

biografische schetsen. 40 jaar liberalisme in Nederland (Houten 1988) p. 73-82.

5 Dit overzicht is gebaseerd op de berichtgeving in de Volkskrant, nrc Handelsblad en sc Online. 

Een overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen wordt jaarlijks gepubliceerd in het Jaarboek 

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

6 Met dank aan Boudewijn Boesveld die materiaal aandroeg voor deze kroniek en aan Charlotte Brand 

die tekst produceerde over de maanden juli en augustus. 

DE LIBERALE TRENDSETTER 

Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, pp. 135-139 www.ru.nl




