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In memoriam Jaap Boersma (1929-2012)

Willem Aantjes

Op 5 maart 2012 overleed op 82-jarige leeftijd Jaap Boersma, Tweede Kamerlid voor de arp 
van 1963 tot 1971 en minister van Sociale Zaken van 1971 tot 1977 in de kabinetten-Biesheu-
vel en -Den Uyl. Hij zou echter de parlementaire geschiedenis vooral ingaan door de wijze 
waarop hij tot het kabinet-Den Uyl toetrad. Hem wordt groot onrecht aangedaan door dit als 
‘verraad’ te (dis)kwalificeren, zoals door politieke tegenstanders en helaas ook in eigen poli-
tieke kring veelvuldig is gebeurd en herhaald, al dan niet tussen aanhalingstekens.

Hoe men ook over die stap oordelen moge, het kan niet los worden gezien van de idealen 
waarmee Boersma in de politiek stond. Vanuit zijn afkomst heeft hij zich altijd betrokken 
gevoeld bij de achtergeblevenen en achtergestelden in de maatschappij. Na zijn studie was 
zijn functie van economisch adviseur van het cnv hem dan ook op het lijf geschreven. Toen 

arp-leider en demissionair premier Barend Biesheuvel (links) in gesprek met fractiegenoten Hannie van 

Leeuwen, W.F. de Gaay Fortman, Wim Aantjes en Jaap Boersma, 7 maart 1973. De Gaay Fortman en 

Boersma hebben ja gezegd tegen een ministerspost in een kabinet-Den Uyl

[Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Anefo – Hans Peters]
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hij enkele jaren later lid van de Tweede Kamer werd, veranderde hij wel van baan, maar niet 
van overtuiging en inzet.

De band die hij binnen de antirevolutionaire fractie met zijn fractiegenoten had, was 
hecht. Ook toen waren er verschillen van inzicht, zo men wil tussen meer conservatief en 
meer progressief ingestelden, maar wel altijd binnen een kader van wederzijds begrip en ver-
trouwen. In het laatste gesprek dat Biesheuvel en ik voor diens overlijden met elkaar hadden, 
vroeg hij mij wat mijn beste jaren in de politiek waren geweest. Daar hoefde ik niet over na 
te denken: ‘De jaren 1967 tot 1971 in de fractie.’ ‘Precies’, zei Barend, ‘dat geldt ook voor mij.’ 
Ik denk, dat het ook voor Jaap Boersma zou hebben gegolden (en voor Hannie van Leeuwen, 
Bob Goudswaard en Kees Boertien). Wie zich erover verbaast dat ook na de politieke ‘inbraak’ 
van 1973 Biesheuvel en Boersma over en weer op elkaar betrokken bleven, vindt hierin de ver-
klaring. Ik herinner me nog zo goed hoe aangedaan Biesheuvel was en hoe goed het hem deed 
dat bij de begrafenis van Barends vrouw Mies ook Boersma aanwezig was.

Er is nog een aspect dat in een oordeel over Boersma’s stap in 1973 betrokken moet wor-
den: Jaap was een Fries! Anderen hebben ook al de parallel getrokken met Gerbrandy, die in 
1939 zijn politieke voorman Colijn trotseerde door toe te treden tot een kabinet met socialis-
ten. Nu was Gerbrandy bepaald geen socialistenvriendje, maar hij vond wel dat Colijn veel te 
lang de sdap koste wat het kost buiten de regering had gehouden. Voor Gerbrandy’s stap was 
in antirevolutionaire kring weinig begrip. Ook toen waren de kwalificaties verraad en inbraak 
niet van de lucht. Wat diezelfde partijgenoten overigens niet belette om apetrots te zijn toen 
tijdens de oorlog in Engeland Gerbrandy tot het premierschap werd geroepen. Allicht, anti-
revolutionair hè? Ineens was hij toen wel weer ‘een van ons’. En we zetten hem na de oorlog 
wel prominent op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

De overeenkomst tussen Boersma en Gerbrandy was dat zij niet uit een stille verwant-
schap met socialisten handelden, maar uit politieke motieven. Dat Boersma in 1971 toetrad tot 
een kabinet met de vvd is dan ook niet zo vreemd als sommigen achteraf menen. Hij wilde 
laten zien dat het voeren van sociale politiek niet aan socialisten was voorbehouden. Toen de 
coalitie van wat nu het cda is met de vvd en ds’70 een jaar later strandde, werd het Boersma 
(en waarlijk Boersma niet alleen) te gortig dat diezelfde partijen na de vanwege de breuk 
gehouden verkiezingen ondanks verlies van zetels toch nog met dezelfde coalitie wilden ver-
der regeren. Loyaliteit aan de politieke ‘leider’ weegt zwaar, maar er kunnen omstandigheden 
zijn die nog zwaarder wegen. In de stap van Boersma en Gerbrandy herken ik de legendari-
sche Friese edelman Gemme van Burmania (ca. 1523-1602), die de geschiedenis zou ingaan 
vanwege zijn uitspraak ‘Een Fries knielt neer voor God alleen’, toen hij weigerde te knielen 
voor Filips ii bij diens inhuldiging als koning van de Nederlanden.

Een belangrijk element voor een oordeel over de stap van Boersma in 1973 was dat hij 
(anders dan De Gaay Fortman) in de laatste fase van de formatie zijn definitieve ‘ja’ afhanke-
lijk stelde van ‘groen licht’ door de fractievoorzitter. Zo vanzelfsprekend was dit groene licht 
niet, want de uitkomst van het beslissende fractieberaad was allerminst zeker. Na maanden-
lange formatieonderhandelingen en een dramatisch laatste urenlang beraad bleef er voor de 
ar-fractie geen andere oplossing over dan stemmen. Met de kleinst mogelijke meerderheid 
stemde uiteindelijk de fractie voor. Pas toen gaf Boersma definitief zijn jawoord.

Een vergelijkbare situatie deed zich voor in de eindfase van het kabinet-Den Uyl, toen er 
een conflict tussen de kvp- en de pvda-ministers optrad over de grondpolitiek. Het was dui-
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delijk dat de kvp en de pvda beide bereid waren daarvoor het voortbestaan van het kabinet 
op het spel te zetten. De vraag was wat de ar-ministers Boersma en De Gaay Fortman zouden 
doen. Zij waren het niet met de kvp onder aanvoering van vicepremier Van Agt en fractie-
voorzitter Andriessen eens dat de zaak een kabinetscrisis waard was. Verdeeldheid tussen de 
ar- en de kvp-ministers zou echter dodelijk zijn geweest voor het cda, dat net besloten had 
bij de verkiezingen met één lijst uit te komen. Boersma begreep dat hij niet opnieuw een in 
eigen kring omstreden weg moest gaan, en heeft zich geschikt.

Na de verkiezingen heeft hij nog korte tijd deel uitgemaakt van de Tweede Kamerfractie 
van het cda, maar naarmate de partij zich zijns inziens steeds minder in christelijk-sociale 
richting ontwikkelde, voelde hij zich daarbij ook steeds minder thuis. Hij stapte over naar het 
bedrijfsleven en aanvaardde een directiefunctie bij het bouwconcern ogem, maar ook daar 
kon hij zijn draai niet vinden. Hij kon niet functioneren in een sfeer van ‘graaicultuur’, zoals 
hij die zelf heeft omschreven.

Enige jaren later werd hij directeur van de Amsterdamse Stadsreinigingsdienst, een functie 
waar door menigeen nogal lacherig over werd gedaan. Maar Jaap voelde zich prima thuis in 
een functie die hem dicht bij mensen van de ‘onderkant’ bracht. Status zei hem niks. Na zijn 
pensionering woonde hij lange tijd in Oisterwijk in Noord-Brabant. Maar later keerde hij 
toch weer terug naar Amsterdam, waar hij zijn laatste jaren doorbracht.

Politiek dakloos blijven kon hij niet. Hij sloot zich aan bij de pvda, maar daar kon de antire-
volutionaire Fries toch niet aarden. Hij bleef de rest van zijn leven partijloos en trok zich geheel 
terug uit de openbaarheid. Misschien had het cda dat moment moeten benutten om een gebaar 
naar hem te maken. Dat het dit nu postuum deed in een advertentie bij zijn overlijden, waarin 
het zijn verdiensten in de politiek eerde, is mooi, maar toch ook een beetje wrang.

De vele jaren die hem nog gegund zijn geweest met zijn vrouw Ella, en waarin hij ook intens 
genoten heeft van het contact met (klein)kinderen, zijn heel gelukkig voor hem geweest. Zijn 
vrouw heeft deze rusteloze man de rust gebracht die in zijn soms turbulente leven zo vaak 
ontbroken heeft.
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