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Politicus op verzoek
Jan Vis (1933-2011) 

J.Th.J. van den Berg

Jan Vis had tot twee maal toe voor d66 minister kunnen worden. De eerste keer was dat in 
1981, toen de pvda het tweede kabinet-Van Agt had verlaten en er een interim-kabinet moest 
worden gevormd van cda en d66. Hij liet het graag over aan Max Rood. De tweede keer zocht 
Hans van Mierlo steun bij zijn strijdmakker in 1994; toen was Vis bestemd voor ocw. Ook 
toen bedankte hij voor de eer; het ministerie ging (weer) naar de pvda en Jo Ritzen bleef, ook 
tot zijn eigen verrassing. Van Mierlo had in 1994 gedacht meer succes te hebben, omdat Vis 
als informateur, tezamen met Gijs van Aardenne en Klaas de Vries, sterk had bijgedragen aan 
de totstandkoming van het eerste Paarse kabinet, opnieuw echter vergeefs. 

Jan Vis op het d66-partijcongres, 1 maart 1987 

[Foto: anp – Paul Vreeker]
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Jan Vis had er niet echt het karakter voor. Hij was zijn leven lang meer een observator dan 
een actor. Zijn sterkste kant was zijn analytisch vermogen, gecombineerd met grote nieuws-
gierigheid en authentieke belangstelling voor menselijk handelen. Politiek was bovendien 
niet alles voor deze overtuigde antroposoof. Zoals hij onder andere in zijn afscheidscollege 
in Groningen zei, was zijn ideaalbeeld de Romeinse staatsman Cincinnatus, in wezen en van 
harte een boer, het meest thuis op zijn land, maar bereid op verzoek de publieke zaak te die-
nen indien en zo lang het nodig was. 

Bij zijn karakter paste wel het lidmaatschap van de Eerste Kamer, dat hij bekleedde van 
1980 tot 1995, de laatste tien jaar als fractievoorzitter van d66. Daarbij paste voorts het lid-
maatschap van de Raad van State, dat hij met grote toewijding bekleedde van 1995 tot 2003. 
Daarbij paste ook nog net het informateurschap. 

Het meest echter hoorde bij hem het vak dat hij tot aan zijn hoogleraarschap van 1952 tot 
1980 had uitgeoefend, dat van journalist. Want dat was Jan Vis in hart en nieren en dat is hij 
in de kern zijn leven lang gebleven. Hij werd geboren in 1933 als zoon van een beeldend kun-
stenaar en tekenleraar in Wormerveer. Na zijn schooltijd op het gymnasium in Alkmaar trad 
hij als verslaggever in dienst van de Haagsche Courant. Daar leerde hij ook zijn vrouw ken-
nen die er al enige tijd werkzaam was. Van de Haagsche Courant ging hij naar het Algemeen 
Dagblad, nu als politiek redacteur, en dat bleef hij, na een onderbreking in dienst van de 
Amerikaanse ambassade, bij de gpd en ten slotte bij nrc Handelsblad, totdat hij in 1980 ver-
trok naar de Groningse universiteit. 

Ondanks de zware eisen die het werk als politiek journalist stelt, zag Vis in 1971 kans als-
nog de studie Nederlands recht te voltooien aan de toenmalige Economische Hogeschool van 
Rotterdam. Dat opende op termijn de mogelijkheid de dagelijkse praktijk van de journalis-
tiek vaarwel te zeggen – zonder de habitus van de journalist te verliezen – en eerst lector en 
daarna hoogleraar te worden in Groningen. Ook als onderwijzer bleef hij de toegankelijke en 
boeiend docerende journalist. 

Dat bleef hij ook in zijn publicaties, te beginnen bij zijn oratie waarin hij aansluiting zocht 
bij het denken van de Duitse rechtssocioloog Niklas Luhmann. Men kan overigens net zo 
goed zeggen dat het denken van Luhmann sterk past bij de wijze van zien van Jan Vis: beiden 
analyseerden en beoordeelden de democratie op haar vermogen legitimiteit te organiseren, 
niet door de ‘resultaten’ maar door de manier van werken. Ook recent empirisch onderzoek 
toont het gelijk van Luhmann en van Vis aan: het zijn in de democratie de zorgvuldige en 
integere procedures die ertoe doen, veel meer dan de prestaties.

Jan Vis bleef in de beste zin van het woord de journalist, ook nadat hij Groningen had 
verlaten. Juist de laatste jaren was hij weer een veelgevraagd commentator bij politieke evene-
menten, de kabinetsformatie in het bijzonder, waarover hij veel en goed heeft gepubliceerd. 

Een ander thema dat hem bezighield was dat van het parlementaire ontbindingsrecht, 
waarover hij in 1987 een boek publiceerde. Het was het parlementair functioneren in het alge-
meen dat hem bezighield en deed publiceren: eerst nog als columnist voor nrc Handelsblad 
(1973-1981), daarna als auteur samen met schrijver dezes van het boek bij de tv-cursus 
‘Parlement en Politiek’ van Teleac in 1977. Bijzonder was ook zijn bijdrage aan het boek 
over tweehonderd jaar Eerste Kamer, waarin hij bondig en verhelderend het liberale hoog-
tij beschreef tussen 1849 en 1887. Die bijdrage maakte zijn belangstelling en inzicht zichtbaar 
voor de parlementaire geschiedenis.
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Eigenlijk had Jan Vis zelf wel iets van Cincinnatus: hij was het meest op zijn gemak als hij 
in Eext, waar hij woonde toen hij in Groningen werkte, bezig was op zijn kleine stuk land, 
zorgend voor planten en dieren. Dat zette hij later voort in de Provence waar hij en zijn 
vrouw een tweede huis met een stuk land erbij bewoonden. Politiek bedreef hij op verzoek 
en niet omdat hij zo nodig moest. En dan nog graag met mate. Als journalist, als lid van de 
Eerste Kamer, als leermeester en adviseur van de regering (onder andere in twee staatscom-
missies) en van zijn partij is hij niettemin een gezaghebbend en invloedrijk man geweest. Een 
man wiens nuchtere en wijze oordeel zal worden gemist.
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