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In memoriam Hans Dijkstal (1943-2010)

Annemarie Jorritsma

Met het overlijden van Hans Dijkstal op 9 mei jl. op 67-jarige leeftijd hebben we een kleur-
rijke man in de politiek verloren. Hans Dijkstal was een charmante, toegankelijke en aimabele 
politicus met een rijke politieke carrière, een politieke carrière die bijna dertig jaar omvatte.

In de jaren zeventig en tachtig was hij eerst raadslid en later wethouder in ‘zijn’ Wassenaar. In 
1982 werden wij allebei, op de golven van het succes van Ed Nijpels, lid van de Tweede Kamer, 
samen met uiteindelijk zeventien andere nieuwe Kamerleden. Daar werd hij onder andere 
woordvoerder onderwijs, welzijn en emancipatie. Later werd hij vicevoorzitter van de fractie.

Hans Dijkstal is gekozen tot lijsttrekker van de vvd, 26 jan. 2002. V.l.n.r. Gerrit Zalm, Annemarie 

Jorritsma, Dijkstal, Monique de Vries en Erica Terpstra

[Foto: ANP – Toussaint Kluisters]
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ANNEMARIE JORRITSMA

Ik had slechts lokale ervaring in Bolsward opgedaan, terwijl Hans in mijn ogen een heel erva-
ren politicus was. Bovendien zat hij natuurlijk veel dieper in het partijnetwerk. Hans heeft 
zich de eerste jaren enigszins over mij ontfermd. Komende uit het Friese, verbleef ik een aantal 
dagen per week in het verre Den Haag en dus ging ik regelmatig een hapje eten bij Hans en 
Anneke, en speelden we samen met collega’s Korthals en De Grave, maar ook met de journalist 
Kees Lunshof, een spelletje bridge. Dat waren avonden waar we natuurlijk het hele politieke 
veld bespraken. Eerlijk gezegd was Hans daar dan meer mee bezig dan met het bridgespel. 
Ook met politieke dilemma’s, waarmee je als jong en onervaren Kamerlid geconfronteerd 
werd, kon ik altijd goed bij hem terecht. 

Toen we in 1986 zetels verloren, viel ik samen met een paar andere Kamerleden tijdelijk uit 
de Tweede Kamer. Het was toen wel direct helder dat waarschijnlijk dezelfde coalitie gevormd 
zou worden. Hans heeft toen een clubje georganiseerd om te zorgen dat wij op de hoogte ble-
ven van de ontwikkelingen in de fractie en de coalitieonderhandelingen. Dat maakte dat, toen 
we terugkwamen, we eigenlijk het gevoel hadden niets te hebben gemist.

Hans was een warm voorstander van de samenwerking met Partij van de Arbeid en d66. 
Hij voerde door de jaren heen informele gesprekken met gelijkgestemden uit de drie verschil-
lende partijen in het zogenaamde Des Indes-beraad. En vooral in de laatste fase van onze 
oppositieperiode tussen 1989 en 1994 werd er op zijn initiatief al behoorlijk veel informeel 
gesproken over mogelijke alternatieve coalitievorming, waarbij het cda niet betrokken zou 
zijn. Toen in 1994 het cda zijn permanente machtspositie verloor, sprong hij met enthousi-
asme in het paarse avontuur. Hij werd als bruggenbouwer tussen de vvd en pvda vicepremier 
en minister van Binnenlandse Zaken in het eerste kabinet-Kok. Hij fungeerde als het olieman-
netje in deze coalitie; daarbij kwamen zijn gevoel voor humor en ontspannen vergadertech-
niek hem zeker van pas.

Ik heb daar wel van geleerd dat chemie tussen mensen in een kabinet minstens zo belang-
rijk is als de inhoud van een regeerakkoord. Wim Kok en Hans Dijkstal hadden in die periode 
een vorm van chemie die maakte dat Hans, vooral met zijn geweldige relativeringsvermogen, 
regelmatig de spanning wist te doorbreken die er toen af en toe natuurlijk ook was, bijvoor-
beeld tussen Gerrit Zalm en Ad Melkert.

In 1998 keerde hij terug in de Tweede Kamer en werd hij als fractievoorzitter de opvolger 
van Frits Bolkestein. Hij was de politiek leider van de vvd en het zag er lange tijd naar uit dat 
hij de nieuwe liberale premier van Nederland zou worden. Dat liep met de komst van Pim 
Fortuyn uiteindelijk anders. Bij de verkiezingen van 2002 verloor de vvd zwaar en vertrok 
Hans teleurgesteld uit de politiek. Hij had grote moeite met de grote invloed van sterke beel-
den en met het populisme in de politiek. Hij sprak ook na zijn vertrek uit de actieve politiek 
daar nog met regelmaat kritisch over, maar hij bleef de vvd trouw en bleef lid van de partij.

Het was ontzettend fijn te zien dat na de verkiezing van Mark Rutte tot lijsttrekker Hans 
weer meer contacten had met de partijleiding. Mark sprak regelmatig met hem en dat werd 
door Hans zeer gewaardeerd.

Naast een warme persoonlijkheid was Hans Dijkstal een sportief en zeer muzikaal mens. Zijn 
liefde voor jazz was groot en hij heeft jarenlang een radioprogramma gehad. Menig vvd-bijeen-
komst heeft hij met zijn Liberal Swing Formation opgeluisterd. Wij zijn samen ook lid geweest van 
het Tweede Kamer-cabaret, waarin we vooral onszelf op vrolijke wijze bekritiseerden en natuurlijk 
ook de kans grepen om ons bekende parlementaire journalisten eens lik op stuk te geven. 
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Hij was ieder North Sea Jazz-festival van de partij: als muzikant, interviewer, criticus en dj. 
Hij was daarnaast jarenlang voorzitter van Toneelgroep De Appel en bestuurslid van ettelijke 
commissies, werkgroepen en besturen.

Zijn laatste grote werk voor het openbaar bestuur was natuurlijk het voorzitterschap van 
de commissie-Dijkstal. Ik kreeg onlangs de brochure Wat Dijkstal voor u betekent. Ik moest 
even slikken, maar het was een werkje waarin aan openbaar bestuurders wordt uitgelegd welke 
wijzigingen na de commissie-Dijkstal in hun rechtspositie zijn aangebracht. Het is jammer 
dat niet het hele advies is overgenomen. Vermoedelijk zou er dan inmiddels minder gediscus-
sieerd worden over dat onderwerp.

Voor mij heeft Hans Dijkstal echt veel meer betekend. Hij was een van de aardigste en 
meest loyale mensen die ik heb gekend. Een geweldige man, vader en opa voor zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen, maar voor mij natuurlijk bovenal een geweldige vriend.
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