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In memoriam Albert Jan Evenhuis (1941-2011)

Jan Franssen

Albert Jan Evenhuis overleed op 13 januari 2011 op 69-jarige leeftijd. Hij was al lange tijd ziek; 
toch kwam zijn overlijden te vroeg, in de eerste plaats voor zijn vrouw, kinderen en familie, 
maar ook voor mij en vele andere vvd’ers.

Met het overlijden van Albert Jan kwam er een einde aan een intensieve en fascinerende 
periode van vriendschap en verwantschap. Ons politieke maatje is er niet meer, zo schreven 
wij – Ed Nijpels, Rudolf de Korte, Loek Hermans, Dick Dees, Jos van Rey, fractiesecretaris 
Artha Ament en ik – in onze gezamenlijke rouwadvertentie.

Albert Jan was een warmbloedige Drent, een mensenmens en een levensgenieter. ‘Ik ben 
best tevreden met mijzelf,’ zei hij eens in het Nieuwsblad van het Noorden. Typisch Albert Jan, 
liefhebber van een goed gesprek, een glaasje wijn, een sigaar. Hij genoot van gezelschap, het 
liefst van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Zij schreven op de rouwkaart trefzeker zes 
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belangrijke eigenschappen die Albert Jan bezat en die hij in zijn werk en persoonlijke relaties ten 
volle en ten goede benutte: behulpzaam, verbindend, moedig, krachtig, scherpzinnig en wijs. 

Als boerenzoon uit een vrijzinnig hervormd nest sloot hij zich al jong aan bij de jovd, de 
vruchtbare kweekvijver van vvd-talent. Hij werd onderwijzer, leraar geschiedenis en adjunct-
directeur van een pedagogische academie. Van 1970 tot 1982 was hij lid van Provinciale 
Staten van Drenthe. Van 1971 tot 1976 was hij lid van het Hoofdbestuur van de vvd, waar-
in hij een gezaghebbende rol vervulde. In 1973 kwam Albert Jan in de Tweede Kamer. Het 
Kamerlidmaatschap heeft hij tot 1986 vervuld. In die dertien jaar heeft hij vele portefeuilles 
onder zijn hoede gehad: onderwijs, binnenlandse zaken, defensie en regionaal economisch 
beleid. Hij was onderwijsman in hart en nieren en zeer warm pleitbezorger van de belangen 
van het noorden van het land.

In de periode 1973-1977 – toen de fractie onder leiding stond van Hans Wiegel – werden 
Albert Jan en zijn collega-Kamerleden Dick Dees en Jaap Scherpenhuizen de ‘des-groep’ 
genoemd. Zij werkten als vertegenwoordigers van de regio innig samen en hadden in het 
Haagse Parkhotel De Zalm, waar zij overbleven, veel plezier. Evenhuis en Scherpenhuizen 
stonden in die tijd bekend als het duo ‘Evenscherp’.

In november 1977 werd ik medewerker bij de Tweede Kamerfractie van de vvd. Direct 
kreeg ik met Albert Jan te maken. Zijn portefeuille en mijn aandachtsgebieden overlapten 
elkaar en er was een persoonlijke klik. Waarom weet ik niet, maar het gevoel was gewoon goed 
en de samenwerking liep gesmeerd. We hebben Arie Pais – de minister van Onderwijs – en 
Gerard Wallis de Vries – staatssecretaris op Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk – 
soms heerlijk op stang gejaagd.

In 1982 werden Albert Jan en ik collega’s. Dat jaar kwam hij al in aanmerking voor een 
staatssecretariaat, maar hij bleef, op verzoek van Ed Nijpels, in de fractie, die voor ongeveer 
de helft uit nieuwe leden bestond. Albert Jan werd met grote steun gekozen tot vicevoorzitter 
en was steun en toeverlaat van Ed Nijpels. 

Albert Jan vond het geen enkel probleem als tweede man ‘in de schaduw’ te staan. Sterker 
nog, hij wist dat hij vlak achter de eerste man het beste tot zijn recht kwam. Voor wat hij in 
die jaren heeft gedaan verdient hij wat mij betreft geen schaduw, maar een stralenkrans.

Albert Jan speelde een belangrijke rol achter de schermen bij de formatie van 1982, over-
legde met Nijpels over het lijstje namen van kandidaat-bewindslieden en sloot (later) aan bij 
het vvd-bewindsliedenoverleg op donderdagavond. Hij was ook paraat als zich politieke of 
persoonlijke incidenten voordeden. Als een oliemannetje stond hij dag en nacht klaar om 
oplossingen te zoeken en schade te beperken. In de media werd hij vanwege zijn organisatie- 
en regeltalent wel de Machiavelli van Meppel genoemd. Dat beschouw ik als een eretitel, die 
hem van harte is gegund. Zijn menselijke benadering, politieke inzicht en zijn overredings-
kwaliteiten hebben in menige benarde situatie uitkomst geboden. 

In 1986 werd Albert Jan wél staatssecretaris, van Economische Zaken. Een logische ver-
volgstap in zijn carrière, waar hij terecht trots op was. Hij hield zich met name bezig met het 
midden- en kleinbedrijf. Deze functie was niet eerder door een liberaal vervuld, maar altijd 
door iemand uit de christendemocratie. Albert Jan lag regelmatig in de clinch met het cda, 
bijvoorbeeld als het ging over vereenvoudiging van de Vestigingswet, het afschaffen van de 
minimumprijs voor het brood of de winkelsluitingstijden. Hij was samen met collega-staats-
secretaris Dick Dees in 1988 verantwoordelijk voor de Tabakswet, die het roken in openbare 
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gebouwen verbood en tabaksfabrikanten verplichtte in hun reclames ook een gezondheids-
waarschuwing op te nemen. Op het ministerie van Economische Zaken stond Albert Jan 
bekend als daadkrachtig. Rudolf de Korte – minister in die periode en partijgenoot – kon van 
hem op aan. Zijn politieke instinct, analytische gaven en persoonlijke benadering leverden 
een meerwaarde op voor het kabinet-Lubbers ii als geheel. 

Aan zijn staatssecretariaat kwam in 1989 onverwacht een einde. Hij stapte op, nadat hem 
belangenverstrengeling was verweten. Naar later bleek onterecht. Albert Jan heeft ook in die 
moeilijkste momenten van zijn politieke loopbaan – dit was een gebeurtenis die hem zeer 
aangreep – het partijbelang zwaarder laten wegen dan de rotsvaste en juiste overtuiging zake-
lijk correct te hebben gehandeld, op grond waarvan aftreden niet nodig was. Albert Jans ver-
trek bewijst dat beeldvorming vaak sterker is dan de feiten en bewijst tegelijkertijd hoe groot 
zijn trouw en loyaliteit aan de vvd waren. Hij ging met opgeheven hoofd en kreeg gelijk.

Onze vriendschap heeft zo’n 35 jaar geduurd. Naast het werk van alledag voerden we lange 
gesprekken, soms tot diep in de nacht. Onder vier ogen, ook wel per telefoon. We hebben de 
Drentse Rijwielvierdaagse zeven maal gefietst. Met Albert Jans toen nog kleine zonen erbij, 
zestig kilometer per dag. Voor de jongens een zware opgave. We zijn met elkaar op vakantie 
geweest, vaak naar Frankrijk. Onvergetelijk was onze reis door Oost-Europa.

We leerden elkaar door en door kennen. Op moeilijke momenten in mijn leven was 
Albert Jan er voor me. Een ware vriend, behulpzaam en wijs. Hij hielp me een vrijer mens te 
worden, uit mijn schulp te komen. Ik had nog veel langer van zijn aanwezigheid willen genie-
ten. Net als, uiteraard, zijn vrouw en kinderen. Nu moeten we het doen met herinneringen, 
die gelukkig onuitwisbaar zijn. Zonder Albert Jan Evenhuis zou ik niet zijn geweest wie ik 
ben. Ik ben hem diep dankbaar voor zijn bijzondere vriendschap.
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