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Gepassioneerd betrokken bij de publieke zaak
Hans van Mierlo (1931-2010)

J.J. Vis

Hans van Mierlo behoort stellig tot die kleine groep Nederlanders die hun faam vrijwel uit-
sluitend te danken hebben aan hun gepassioneerde betrokkenheid bij de publieke zaak. Net 
als bij Johan Derck van der Capellen, Thorbecke, Tak van Poortvliet, Aletta Jacobs en Cort 
van der Linden was het bij Van Mierlo niet allereerst persoonlijke of partijpolitieke ambitie 
maar een bovenpersoonlijk engagement dat hem kenmerkte. Het filmpje uit 1966 waarin we 
Van Mierlo, vol ongerustheid over de kwaliteit van ons publieke bestel, zien voortstappen 
over de Herengracht was als verkiezingspropaganda van ongewone kwaliteit, juist omdat het 
zijn drijfveren en betrokkenheid zo sterk en subtiel tot uitdrukking bracht. Veel Nederlanders 
zouden dat ook niet meer vergeten.
 
Er zijn twee essentiële tijdperken in het publieke bestaan van Van Mierlo. De eerste begint 
in 1966 met het Appel van een groep ongeruste Nederlanders dat in december 1966 tot de 
oprichting van de politieke partij Democraten ’66 leidde – op het nippertje want zonder het 
doelbewust ingrijpen van Van Mierlo zou de oprichtingsbijeenkomst slechts in chaos zijn 
geëindigd. Na de oprichting volgden de vervroegde verkiezingen van 1967 waarbij d66 met 
van Mierlo als lijsttrekker zeven zetels behaalde – een opmerkelijk resultaat in een tijdperk 
met nog steeds stabiele verhoudingen. 

Van Mierlo bleek zich thuis te voelen in de Tweede Kamer: al snel liet hij zich kennen als 
een getalenteerd spreker. Maar met de partijpolitieke plaatsing van d’66 had hij moeite. Het 
pragmatisme van d’66 maakt een plaatsing van de partij op de links-rechtsschaal niet moge-
lijk, althans volgens Van Mierlo en de ideologische inspirator van de partij Hans Gruyters, 
voormalig Amsterdams gemeenteraadslid voor de vvd. Het was vooral de vvd’er Geertsema 
die Van Mierlo tot de uitspraak dwong dat hij ‘met het pistool op de borst’ zou kiezen voor de 
Partij van de Arbeid (en dus niet voor de vvd). Het kwam er met moeite uit. 

Veel meer voelde Van Mierlo zich thuis bij het onderwerp dat niets met traditionele par-
tijpolitiek te maken had: de modernisering van de democratie die de Nederlander het recht 
moest geven zijn eigen regering te kiezen. Twee stemmen behoorde de kiezer te krijgen: één 
voor de macht en één voor de controle op de macht. De zogenaamde ‘kroonjuwelen’, zoals de 
gekozen burgemeester en het referendum, kwamen in zijn betogen niet voor. Van het referen-
dum moest Van Mierlo net als zijn partij weinig hebben en de burgemeesterskeus zou eerst 
maar eens moeten beginnen met de aanwijzing door de gemeenteraad. Later zou eventueel de 
rechtstreekse verkiezing kunnen volgen.

Het kabinet-De Jong besloot na het electorale succes van d’66 al snel tot de instelling van 
een staatscommissie onder het dubbele voorzitterschap van Cals en Donner. Het is vooral 
Gruyters die als lid van deze commissie de helft plus een van het aantal leden wist mee te 
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Hans van Mierlo tijdens het congres van zijn partij in 1985 waarop hij gekozen werd tot lijsttrekker voor de 

Tweede Kamerverkiezingen van mei 1986
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Carla van Baalen e.a. (red.) 
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010, pp. 149-152 www.ru.nl/cpg



151

krijgen voor het voorstel om de kiezers de formateur te laten kiezen en een gematigd distric-
tenstelsel in te voeren voor de verkiezing van de Tweede Kamer. De regering moest er niets 
van hebben, en pogingen in de Tweede Kamer om het advies in wetgeving om te zetten leden 
schipbreuk.

Inmiddels was de politiek in een stroomversnelling beland. Het kabinet-Biesheuvel kon 
in 1971 alleen maar worden gevormd met steun van de nieuwkomer ds’70 die weinig stabiel 
bleek te zijn waardoor het kabinet al na een jaar in een crisis vastliep. Daarvoor al had steeds 
luider de roep geklonken om ‘duidelijkheid voor de verkiezingen’. Partijen zouden zich voor 
de verkiezingen moeten uitspreken over de meest gewenste coalitie, zodat de kiezers een wer-
kelijke keus zouden hebben. Bij de verkiezingen van 1971 kreeg deze opvatting, op initiatief 
van Van Mierlo, een originele uitwerking in de vorm van een schaduwkabinet van pvda , d’66 
en ppr met een gemeenschappelijk verkiezingsprogramma. Het was de introductie van de 
Engelse gewoonte, waar de oppositie in de verkiezingscampagne meestal een schaduwkabi-
net presenteert dat na gewonnen verkiezingen het echte kabinet wordt. Het novum had enig 
resultaat maar niet voldoende. De drie verbonden partijen bleven in de oppositie, waar ze 
intussen stappen zetten in de richting van een brede progressieve volkspartij. Voor d’66’ers 
een groot ideaal , maar bij de twee andere partijen was het enthousiasme een stuk kleiner.

Na een jaar bezweek Biesheuvels vijfpartijenkabinet – een buitenkansje voor de linkse 
oppositie. Bij de daaropvolgende verkiezingen kwamen de drie progressieve partijen weer 
met een gemeenschappelijk schaduwkabinet plus ontwerpregeringsprogramma. Vooral voor 
de pvda en de ppr was het resultaat gunstig maar niet voor d66: de partij zakte van elf naar 
zes zetels. Er gebeurde nog iets rampzaligs: toen met veel pijn en moeite ten slotte het kabinet-
Den Uyl was geformeerd, wilde het pvda-congres niets weten van een Progressieve Volkspartij, 
waarop velen in progressieve kring hadden gehoopt. Een mooie droom was abrupt geëindigd 
in diepe teleurstelling en frustratie. De poging tot doorbraak van de gevestigde politieke ver-
houdingen was jammerlijk mislukt. Van Mierlo trad af als fractievoorzitter, werd gewoon 
Kamerlid en verdween in 1977 betrekkelijk geruisloos uit de politiek. Aan een korte maar 
opmerkelijke politieke carrière was een einde gekomen, zo leek het. Bepaald ironisch was dat 
er wel een andere politieke doorbraak tot stand kwam met de oprichting van het cda. De 
protestanten hadden onder de bedreiging van links eindelijk hun eeuwenoude antipapisme 
achter zich gelaten en de christendemocraten kwamen in 1977 met hun eerste gemeenschap-
pelijke lijsttrekker, Dries van Agt. 

Na een moeilijke periode waarin d’66 langs de rand van de afgrond ging (op een rumoerig 
congres werd de voor opheffing benodigde tweederde meerderheid net niet gehaald, maar 
de gewone meerderheid wel…) presenteerde Jan Terlouw d’66 als de partij van het ‘redelijk 
alternatief ’. Het pragmatisme uit de beginjaren raakte op de achtergrond en d’66 ontwikkelde 
zich langzaam tot een progressief liberale partij – met succes. Bij de verkiezingen van 1981 
behaalde de partij zeventien zetels. En dat was het moment waarop Van Mierlo terugkwam – 
als minister van Defensie in het kabinet-Van Agt ii. Het was een korte vreugde. Nog binnen 
een jaar bezweek het kabinet aan de onoverkomelijke tegenstelling tussen Van Agt en Den 
Uyl, de vicepremier en minister van sociale zaken. Met d66 (vanaf 1981 verviel de apostrof in 
de partijnaam) leek het opnieuw afgelopen; slechts zes zetels bij de vervroegde verkiezingen. 
Jan Terlouw nam afscheid en het was de onvermoeibare Maarten Engwirda die de partij in 
leven hield.
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En Van Mierlo? In 1983 werd hij gekozen tot lid van de Eerste Kamer, en daar in de rustige 
senaat moet het voornemen zijn gegroeid om een poging tot revitalisering te wagen. Samen 
met Aad Nuis schreef hij een meesterstuk, Een reden van bestaan. In 1986 haalde hij als lijst-
trekker bij de Kamerverkiezingen een score van negen zetels. Drie jaar later ging het nog beter: 
twaalf zetels. Formateur Lubbers hield d66 nogal opzettelijk buiten de coalitie van cda en 
pvda. Getalsmatig was d66 niet nodig maar Lubbers vergat dat hij door de democraten weg 
te werken een open coalitie creëerde, en dat is in Nederland-coalitieland levensgevaarlijk. De 
kiezer die op zichzelf wel sympathiek stond tegenover het rood-confessionele regeringspro-
gramma, maar kritiek had op de uitvoering, kon bij de volgende verkiezingen terecht bij d66 
dat vier jaar lang, zoals Van Mierlo het noemde, oppositie had gevoerd voor de coalitie.

De verkiezingen van 1994 met Van Mierlo als lijsttrekker leverden een weergaloos succes 
op: 24 zetels. Er was geen enkele coalitie denkbaar zonder d66, en Van Mierlo kon een unieke 
doorbraak realiseren: het eerst kabinet sinds de Eerste Wereldoorlog zonder christendemo-
craten. Een langdurige vanzelfsprekendheid was verdwenen. Liberalen en sociaaldemocraten 
bleken te kunnen samenwerken, geen vier jaar maar acht jaar. Dit unicum in de vaderlandse 
parlementaire geschiedenis was tegelijkertijd het einde van Van Mierlo’s politieke carrière. Na 
het verkiezingsverlies in 1998 ( van 24 naar 15 zetels) vertrok hij, en nu voorgoed. In datzelfde 
jaar werd hem een welverdiend ministerschap van staat verleend. De revolutionair van 1966 
was gaan behoren tot de wijze elite van onze politiek.

Van zijn grote democratische idealen is niet veel terechtgekomen. Nog helemaal geen 
rechtstreekse verkiezing van de premier, wel een soort parodie daarop. Want de politieke goe-
gemeente is vrij algemeen van oordeel dat de hoogst geëindigde lijsttrekker premier moet 
worden. Veel kiezers aarzelen daardoor in hun stemgedrag tussen de eigen partijpolitieke 
voorkeur en de partij van de potentiële premier. Ideologisch stemmen contra strategisch 
stemmen. De verkiezingen van dit jaar, 2010, zijn daar een voorbeeld van.

Ook met de kroonjuwelen (rechtstreeks gekozen burgemeester en het referendum) is het 
niet zo goed gegaan. Ze zijn vergruizeld in de senaat.

Wat is dan de verdienste van Van Mierlo? Dat hij zijn idealen niet realiseerde, heeft hij 
met veel andere politici gemeen. Om er een paar te noemen: Abraham Kuyper en Troelstra 
stonden aan de wieg van belangrijke politieke stromingen, maar hun eigen idealen werden 
geen werkelijkheid.

De kwaliteiten van Van Mierlo blijken terugkijkend vooral te liggen in zijn vermogen om 
de politieke tijdgeest helder en doeltreffend te verwoorden. Dat was zijn kwaliteit als volkstri-
buun en die combineerde hij met zijn fundamenteel engagement voor de publieke zaak, de res 
publica zoals met oud-Romeinse liefde beschreven door Livius en met moderne nuchterheid 
door Montesquieu. Macht is belangrijk én gevaarlijk. Daarom moet er controle en machten-
scheiding zijn.

Het creëren van hernieuwde aandacht voor deze essentialia van ons publieke bestel, dat is 
de onmiskenbare verdienste van Hans van Mierlo.
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