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Econoom en politicus
Hans van den Doel (1937-2012)

 

Hans Wiegel

Professor doctor Johannes van den Doel, overleden op 28 maart jongstleden, was een knap en 
eigenzinnig econoom en een eigenzinnig en rechtlijnig politicus. Hij was in 1966 een van de 
oprichters van Nieuw Links binnen de pvda en een van de schrijvers van het manifest Tien over 
Rood. In die jaren had ik hem ook leren kennen. Als wetenschappelijk medewerker economie 
aan de Politieke en Sociale Faculteit van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam was 
hij een van mijn docenten. Nooit vergeet ik dat hij, in aanwezigheid van mijn medestudenten, 
mij toevoegde: ‘Mijnheer Wiegel, het is aardig dat u zich zo met de politiek bezighoudt, maar 
meer aandacht en tijd voor uw studie zou verstandiger zijn.’ Daar ging ik, gelach alom.

Hans van den Doel (links) en Hans Wiegel, de woordvoerders voor Volkshuisvesting van de pvda en de 

vvd ten tijde van het kabinet-De Jong (1967-1971) 

[particulier archief H. Wiegel]
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HANS WIEGEL

Anderhalf jaar later, begin 1967, werden wij allebei lid van de Tweede Kamer. Bijzonder 
was het dat wij in onze fracties de portefeuille Volkshuisvesting kregen. Van den Doel wist 
daar – gezien zijn economische kennis – echt wat van; ik niets.

Hans van den Doel was, zo schreef Kees Tamboer in een mooi in memoriam, ‘een gedreven 
Tweede Kamerlid voor de pvda en een briljante econoom, die het publieke debat aanvoerde’.1 
Op het terrein van de volkshuisvesting waren wij prachtige tegenstanders, die ons aan elkaar 
optrokken en de show stalen. Hij was voor het volledig afschaffen van de aftrek van de hypo-
theekrente, tegen huurliberalisering en hamerde elke keer weer op zijn stelling dat het aantal 
woningen dat volgens het regeerakkoord van het kabinet-De Jong gebouwd moest worden, 
niet zou worden gehaald. Tegenover zich trof hij achter de regeringstafel minister ir. W.F. Schut, 
een kundige planoloog en een zachtaardige man. De minister zat soms geamuseerd, vaak ver-
baasd achter die tafel in de oude vergaderzaal der Tweede Kamer, als Van den Doel weer eens 
zijn tirades losliet. Degenen die Van den Doel wat beter kenden, wisten trouwens dat achter 
de schetterende toon van zijn interventies ook het genieten van het gevecht stak. Overigens 
bleek aan het einde van het kabinet-De Jong dat er in de vier voorafgaande jaren geen 500.000 
woningen waren gebouwd, maar 490.000. Minister Schut had zich van zijn taak gekweten.

Als econoom publiceerde Van den Doel in 1976 zijn standaardwerk Democratie en wel-
vaartstheorie, bedoeld voor economiestudenten. Hij was in 1973 uit de politiek gestapt en 
hoogleraar geworden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Enkele jaren later volgde zijn 
benoeming tot hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Van den Doel was een consequent denker, schrijver en politicus. Kort gezegd: hij moest 
niets weten van het ‘biefstuksocialisme’. Hij was voor een geleide loonpolitiek, tegen loons-
verhogingen. Niet de persoonlijke consumptie, maar het behoud en de uitbouw van de col-
lectieve uitgaven moest vooropstaan. Ik heb het interview dat hij in 1976 had met de befaamde 
journaliste Bibeb (mevrouw E.M. Lampe), nog eens nagelezen. Eén zin, ook door Peter de 
Waard in de Volkskrant geciteerd, vond ik typerend. Van den Doel: ‘Ik weet zeker dat arbeiders 
werkgelegenheid, woningen en onderwijs belangrijker vinden dan verre vliegreizen.’2 Als het 
Centraal Planbureau nu Hans van den Doel als directeur had gehad, zouden de rapportages 
van dat instituut en de opvattingen van de directie er anders uitgezien hebben.

In 1981 werd Hans van den Doel door ernstig hersenletsel getroffen. Hij raakte voor een 
groot deel verlamd. Zijn denkvermogen werd niet aangetast, maar hij kon aanvankelijk niet 
meer praten. De vechtjas die hij was, bracht hem zover dat dit later weer iets verbeterde en dat 
hij lichamelijk weer wat kon. Maar zijn kaars, die zoveel licht verspreidde en spetterde, heeft 
dus maar kort (zo’n twintig jaar) echt fel gebrand.

Voor mij blijven de herinneringen aan Hans van den Doel vooral die aan de jaren zestig 
van de vorige eeuw, toen wij beiden in de Tweede Kamer zaten. We debatteerden toen ook met 
elkaar in het land. Een keer ging ik na zo’n gevecht met Hans mee naar zijn huis in Apeldoorn. 
We dronken nog wat en ik ontmoette toen ook zijn kinderen. Een van hen vertelde mij dat ze 
kort daarvoor in de Tweede Kamer was geweest en haar vader had gezien en gehoord. Ik vroeg 
het meisje: ‘Wat zei hij dan?’ Ze antwoordde: ‘Dat weet ik niet meer, maar hij schreeuwde heel 
hard, bijna net zo hard als thuis.’ Het was er leuk en gezellig.

De mooiste politieke herinnering aan Hans van den Doel heb ik aan de Algemene Politieke 
en Financiële Beschouwingen van oktober 1967, de eerste van het kabinet-De Jong. Van den 
Doel en ik waren slechts enkele maanden eerder beëdigd als Kamerlid. De premier was nog 
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maar nauwelijks begonnen aan het beantwoorden van de vragen over het volkshuisvestings-
beleid of Van den Doel rende naar de interruptiemicrofoon. Dat was, zeker voor zo’n pas 
begonnen Kamerlid, not done. Zijn fractievoorzitter Den Uyl probeerde hem nog bij de jas 
te pakken en tegen te houden, maar Hans liet zich door niemand tegenhouden. Toen kwam 
de felle interruptie. Waarop de premier, over zijn brilletje kijkend, antwoordde: ‘Mijnheer de 
Voorzitter, op het punt, dat de geachte afgevaardigde in zijn rede aansnijdt, kom ik nog, als 
ik met mijn interruptie mag voortgaan.’3 Touché. De Kamer bulderde van het lachen en Hans 
lachte, enigszins verbouwereerd, mee.

Bijna 45 jaar later, op 2 april van dit jaar, hebben wij in Friesland, waar hij en zijn tweede 
vrouw woonden, afscheid genomen van Hans van den Doel. Er werden mooie woorden 
gesproken, door leden van zijn familie en door een paar oude strijdmakkers: Ed Berg, Ed 
van Thijn en ik. We namen afscheid van een knappe, eigenzinnige en rechtlijnige man, die – 
schreef zijn familie – ‘ondanks alle tegenslagen intens van het leven heeft genoten’.

Noten

1  Het Parool, 4 april 2012.

2  De Volkskrant, 31 maart 2012.

3  htk 1967-1968, p. 208.

ECONOOM EN POLITICUS

B_BOOM081 Binnenwerk.indd   159 29-10-2012   14:16:07

Carla van Baalen e.a. (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012, pp. 157-159 www.ru.nl/cpg




