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‘Ik vond het nodig hem tot de realiteit van 1966 terug te 
brengen’
Jan Baas (1917-2012)

 
Wim Slagter

‘Het tientje van Lieftinck’, ‘het gat van Witteveen’, ‘de nacht van Schmelzer’, ‘het kwartje van 
Kok’ (al komt die eer eigenlijk diens staatssecretaris Van Amelsvoort toe): het getuigt van 
weinig waardering en oordeelsvermogen wanneer een minister of Kamerlid tot in lengte van 
jaren (vooral) met één gebeurtenis uit zijn parlementaire loopbaan wordt geassocieerd – alsof 
dat het enige was wat ertoe deed! Toch zal ook de op de eerste dag van 2012 overleden Jan 
Baas vermoedelijk niet aan dat lot ontkomen, want een ervaren Binnenhofwatcher zal zijn 
naam onmiddellijk aan ‘de klap in de koffiekamer’ of ‘de vuistslag van Baas’ koppelen.1 Dat 
de antichambre van de Eerste Kamer als strijdperk werd gebruikt (met twee senatoren als 
ringvechters) maakte de kwestie alleen nog maar pikanter. Dát er geweld was gebruikt, maakte 
een foto een dag later duidelijk: een directe rechtse van de een had het gezicht van de ander 
zodanig geraakt dat deze bij het verlaten van de vergaderzaal zijn blauwe linkeroog met een 
aktetas probeerde te bedekken. Een ochtendblad maakte zelfs een toespeling op Cassius Clay, 
alias Muhammad Ali, de toenmalige wereldkampioen boksen...2

Wat bracht Jan Baas op 20 september 1966 ertoe zijn toevlucht in de pugilistiek te zoeken? 
Die middag was een aantal nieuwe Eerste Kamerleden geïnstalleerd; onder hen was Hendrik 
Adams van de Boerenpartij (bp). De vvd’er Baas (zelf al sinds 1960 senator) en Adams waren 
tijdens de bezettingsjaren werkzaam geweest op de Rijkslandbouwwinterschool in Emmen, 
maar dat was ook het enige wat hen bond. In het kort: Baas was betrokken bij verzets-
werk, terwijl Adams lid was van een nationaalsocialistische organisatie en daarbij van zijn 
Deutschfreundlichkeit op school én in een antisemitisch blaadje geen geheim maakte. Na de 
oorlog was hij korte tijd geïnterneerd, om vervolgens gedurende een periode van tien jaar (tot 
maart 1957) uit het actief en passief kiesrecht te worden ontzet.

Ruim negen jaar nadien waren er geen formele beletselen om Adams als volksvertegenwoor-
diger toe te laten – de commissie voor de geloofsbrieven had al een nihil obstat afgegeven – maar 
Baas vroeg onmiddellijk na de beëdiging het woord voor een persoonlijk feit. Hij beschreef het 
optreden van Adams tijdens de oorlog, uitlopend op een laatste ontmoeting in april 1944: ‘De 
heer Adams voegde mij toe: “Ik, Adams, zal ervoor zorgen dat jij zo spoedig mogelijk wordt 
gedeporteerd.” Dat waren zijn laatste woorden. De echo heeft mij nog vele jaren in de oren 
geklonken.’3 ‘De klap’ kwam na afloop van de zitting, in de koffiekamer van de Eerste Kamer. 
Adams kwam woedend verhaal halen (‘Jij proleet, het zijn allemaal leugens!’), waarop Baas 
uithaalde. ‘Ik vond het nodig om hem tot de realiteit van 1966 terug te brengen’, verklaarde 
de vvd’er een paar dagen later met gevoel voor understatement.4 Vele jaren later zou Baas het 
minder parlementair verwoorden: ‘Jaren aan opgekropte woede kwamen naar boven. Een tik 
verkocht? Dat is behoorlijk eufemistisch uitgedrukt. Ik heb hem met een rechtse gevloerd.’5
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In de eerstvolgende Kamerzitting verweerde Adams zich tegen hetgeen Baas over hem 
had gezegd, maar zijn repliek kon niemand overtuigen en er kwam geen woord van spijt over 
zijn lippen omtrent zijn houding tijdens de bezetting. Sterker nog: andere senatoren, onder 
wie zijn eigen partijgenoot Snoek, distantieerden zich nu ook nadrukkelijk van Adams en een 
paar weken later nam deze ontslag als lid van de Eerste Kamer.

Naast de herinnering aan Adams’ dreigement uit 1944 stond voor Baas in zijn afwijzing 
nog iets anders centraal – en daarmee wilde hij het principiële karakter van zijn bezwaren 
onderstrepen. Baas kón Adams eenvoudigweg niet als collega-Kamerlid aanvaarden, omdat 
hij ernstige bedenkingen had of een man als Adams (die nooit publiekelijk afstand had geno-
men van zijn oorlogsverleden) wel moreel gerechtigd was om politieke verantwoordelijkheid 
te dragen en daarmee mee te beslissen over de toekomst van het land. Zijn conclusie kon dan 
ook niet anders luiden dan dat ‘de voormalige politieke delinquent Adams het persoonlijke 
recht [mist] om lid van deze Kamer te zijn’.6

Uit het incident bleek enerzijds dat de bezettingstijd een open zenuw in de Nederlandse 
samenleving was gebleven,7 aan de andere kant stond Baas – onbedoeld, zoals hij bij herhaling 
benadrukte – ook aan het begin van het einde van de bp. De affaire-Baas-Adams zorgde in 
elk geval voor veel vragen over het oorlogsverleden van een aantal vertegenwoordigers van de 
bp en van een deel van haar electoraat. Ook de dominante positie van de politiek leider van 

Jan Baas (vvd) spreekt in de Eerste Kamer over het nationaalsocialistische verleden van collega Hendrik 

Adams (Boerenpartij) die achter hem zit, 4 oktober 1966 

[Foto: anp – Jacques Klok]
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de partij, Koekoek, leidde tot veel discussie. De Tweede Kamerverkiezingen van 1967 leverden 
de bp weliswaar nog forse winst op (de partij ging van drie naar zeven zetels), maar daarna 
zette de neergang onherroepelijk in. Vier jaar en een aantal afsplitsingen later resteerde er nog 
slechts één zetel. Baas: ‘Ik had niks tegen de Boerenpartij. Het is Koekoek die ervoor heeft 
gezorgd dat de partij in scherven is gevallen. Stukje bij beetje kregen de mensen te zien wat 
voor mensen er achter de partij zaten.’8

Jan Baas was een liberaal in hart en nieren. Vlak na de oorlog was hij betrokken geweest 
bij de oprichting van de Partij van de Vrijheid, een van de voorlopers van de vvd; voor die 
laatste partij had hij van 1948 tot 1952 zitting in het hoofdbestuur. Hij verdiende zijn poli-
tieke sporen verder ruimschoots en langdurig in de Eerste Kamer (1960-1981) en het Europees 
Parlement (1963-1979), waarbij tevens een bijna even lange loopbaan in de Provinciale Staten 
van Overijssel (1950-1958), respectievelijk Gelderland (1966-1976) moet worden genoemd. 
Baas was overigens een van de eerste Nederlandse Europarlementariërs, en dat in een tijd 
waarin deze nog uit de nationale parlementen werden gerekruteerd. Opgeleid als landbouw-
kundig ingenieur was deze telg uit een Oost-Groningse landbouwersfamilie als volksverte-
genwoordiger vooral actief op het gebied van de agrarische politiek; later voerde hij ook het 
woord bij waterstaatszaken.

Die laatste specialiteit kwam mede voort uit Baas’ werk als watergraaf van het Waterschap 
van de Berkel in de Gelderse Achterhoek, een bestuur(der)sfunctie die hij, nadat hij eerst 
onder meer werkzaam was geweest in het middelbaar (landbouw)onderwijs, met volle energie 
bekleedde. Zijn retorische inbreng in de verschillende gremia was meer degelijk dan spectacu-
lair en droeg vooral een ‘vaktechnisch’ karakter. Zo deed Baas in Europa bijvoorbeeld verslag 
van de prozaïsche ‘verordening betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer 
van communautaire tariefcontingenten voor Jumilla-, Priorato-, Rioja- en Valdepeñaswijn’9 
en al wandelend door de Handelingen duiken zinnen op als: ‘Zou de Minister kunnen mee-
delen of reeds door het bedrijfsleven initiatieven zijn genomen tot betere valorisatie van de 
melk?’10

Over melk gesproken: ook in het Europees Parlement speelde ‘de Witte Motor’ met enige 
regelmaat een rol in de beraadslagingen. Baas was halverwege de jaren zeventig bijvoorbeeld 
betrokken bij het subsidiëren van de schoolmelk. De slagzin ‘Melk goed voor elk’ was daarbij 
mooi meegenomen, maar belangrijker nog was dat, met het oog op de melkplas en boterberg 
van die jaren, de schoolmelksubsidie de aanpak van het zuiveloverschot zou stimuleren. Baas 
was een groot voorstander van Europese samenwerking, maar stelde in 1970 bij anderen nog 
veel terughoudendheid vast ten aanzien van een uitbreiding van de (toenmalige) Europese 
Economische Gemeenschap.11 Ongetwijfeld zou de gereserveerde houding van ‘zijn’ vvd anno 
2012 ten opzichte van Europa bij hem op veel onbegrip zijn gestuit.

Ook na 1966 kwam Baas nog een enkele keer in het nieuws. In december 1976 behoorde 
hij tot de leden van de (verdeelde) liberale senaatsfractie die na een emotionele Kamerzitting 
tegen de initiatiefwet inzake zwangerschapsafbreking stemden (het wetsontwerp, mede inge-
diend door partijgenoten van Baas, verwierf daardoor geen meerderheid in de Eerste Kamer). 
En in 2008 – Baas was de negentig reeds gepasseerd – trad hij nog eenmaal in het (buiten)par-
lementaire strijdperk, toen hij protesteerde tegen het voornemen van de provincie Gelderland 
die een nieuw tracé van de provinciale weg Zutphen-Deventer ten westen van het dorp Eefde 
wilde aanleggen. Samen met medestanders bedacht hij in plaats daarvan een oostelijke ‘bypass’, 

‘ IK VOND HET NODIG HEM TOT DE REALITEIT VAN 1966 TERUG TE BRENGEN’
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in zijn berekeningen praktischer, milieuvriendelijker én goedkoper. Het ‘plan-Baas’ zou het 
uiteindelijk niet halen.

Inderdaad – er schuilt iets oneerlijks en onredelijks in het feit dat politici na hun parle-
mentaire loopbaan met slechts één kwestie, één motie of één uitspraak in verband worden 
gebracht. Maar wanneer dat een actie betreft waarin voor de integriteit en de geloofwaardig-
heid van het parlement wordt gestreden – en met die intentie handelde Jan Baas toch in sep-
tember 1966! –, dan mag zo’n eenzijdige associatie tegelijkertijd als eervol worden beschouwd. 
Ook al was daarvoor een vuistslag nodig…
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