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Een eenling die uitgroeide tot parlementaire held

Piet de Visser (1931-2012)

Hans Goslinga

De politieke geschiedenis van Nederland is volgens Joop van den Berg, kenner bij uitstek, niet 
alleen gemaakt door helden, maar ook door volgers, backbenchers en eigengereide eenlingen. 
Piet de Visser (1931-2012) behoorde zonder twijfel tot de laatste categorie. Toch is er meer dan 
één reden hem ook als een parlementaire held te beschouwen. In de eerste plaats vanwege zijn 
moed en vasthoudendheid in de zogeheten ‘Paspoortkwestie’, waarin het onvermogen van de 
overheid bleek om een nieuw, fraudebestendig paspoort te vervaardigen. In de tweede plaats 
om zijn trefzekere grappen en metaforen waarmee hij van het Kamerdebat theater maakte in 
de meest gunstige zin van het woord.

Marius Jacobus de Visser, geboren in Rotterdam, was in de periode 1981-1991 met twee 
onderbrekingen negen jaar lid van de Tweede Kamer voor de pvda. Aanvankelijk viel hij 
weinig op, maar toen het tweede kabinet-Lubbers meteen na zijn aantreden in 1986 de order 
voor de vervaardiging van een nieuw, fraudebestendig paspoort bij de onbekende drukkerij 
Elba in Schiedam plaatste, trof hem dat in de ziel en kwam hij in het geweer. De Visser begreep 
niet waarom het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het voortouw had in het project, 
twee gerenommeerde drukkerijen als de Staatsdrukkerij in Den Haag en de firma Enschedé in 
Haarlem had gepasseerd. Hier was voor hem een principieel punt in het geding. In zijn ogen 
behoorde de overheid als hoeder van de gemeenschap pal te staan voor de zorgvuldigheid, de 
toewijding en het vakmanschap die deze drukkerijen in een paar eeuwen hadden opgebouwd. 
Hij beschouwde hun kennis en ervaring als ‘het kapitaal van de samenleving’ en het stak hem 
dat het kabinet met dat kapitaal zo achteloos omging.

De wijze waarop hij de verantwoordelijke staatssecretaris, de christendemocraat René van 
der Linden, de daaropvolgende jaren kritisch bleef volgen, leverde hem nationale bekendheid 
op. Een van zijn beruchte uitspraken uit die periode over Van der Linden: ‘Er zijn politici met 
zo’n dikke huid dat ze zich ook zonder ruggengraat staande weten te houden.’

Zijn drijfveer was ook politiek geladen. Zo plaatste hij het paspoortbesluit in het opko-
mende neoliberale klimaat, waarin de economische krachten vrij baan kregen, de overheid als 
probleem en de collectieve sector als suspect werd gezien. Reagan in de Verenigde Staten en 
Thatcher in Groot-Brittannië zetten in die dagen de toon. ‘Kijk eens naar Engeland. Wat daar 
huisgehouden wordt door dat wijf van Thatcher. Ter wille van dat stompzinnige geld wordt 
de solidariteit er systematisch naar de knoppen geholpen,’ zei De Visser in 1988 in een vraag-
gesprek met het dagblad Trouw. Hij was geen man die een blad voor de mond nam, al maande 
hij zichzelf vaak tot tempering van zijn gemoed met een citaat van de Amerikaanse auteur 
Henry Miller: ‘Instead of bucking your head against a stone wall, sit quietly with hands folded 
and wait for the wall to crumble.’
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Piet de Visser, november 1985

[Foto: Nationaal Archief/Spaarnestad]
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De Visser meende dat de kabinetten-Lubbers meegingen in wat de schrijver Rudy Kousbroek 
omschreef als ‘de zachte en schunnige verwoesting’ van de samenleving. Het enige wat geldt, 
zei hij in hetzelfde interview, is het economisch argument. ‘De economie is heilig.’ De politici 
die zo dachten gedroegen zich in zijn visie als de hogepriesters in het oude Egypte, die meen-
den macht te hebben over de waterstand in de Nijl. Hij vond dat de kabinetten-Lubbers met 
hun no-nonsensebeleid het weefsel van de samenleving kapotmaakten. In dat perspectief zag 
hij het besluit de ‘oude adel’ van de Staatsdrukkerij en de firma Enschedé, de drukker van 
ons geld, te passeren en voor een consortium te kiezen, waarvan naast ‘het kleine drukkertje’ 
Baard uit Schiedam aanvankelijk ook Kodak en Philips deel uitmaakten.

Zijn fractie riep hem meer dan eens tot de orde. In 1988, vlak voor de parlementaire 
enquête naar de paspoortkwestie van start ging, zei hij in het eerdergenoemde Trouw-inter-
view: ‘Ze zitten met gekromde tenen te luisteren als ik in de Kamer het woord voer. Maar ze 
moeten me mijn gang laten gaan.’ Uit deze uitspraken bleek hoe moeizaam en afstandelijk de 
verhouding tussen hem en de pvda-fractie was.

De Visser was vrij snel na de oorlog lid geworden van de pvda. Afkomstig uit een her-
vormd nest was hij een typisch kind van de Doorbraak (het streven van de pvda de religieuze 
scheidslijnen in de Nederlandse politiek te doorbreken, en christenen en humanisten onder 
één dak te brengen). Hij hekelde de neiging van de confessionele partijen het christelijk geloof 
te monopoliseren. ‘Ik zie geen enkele reden waarom zij zich christelijk mogen noemen en de 
pvda niet. Het huis mijns Vaders telt vele woningen.’

Hij nam het zijn eigen partij kwalijk dat zij zich later zo sterk verwijderde van de Door-
braakgedachte en er niet in slaagde het wantrouwen bij veel christenen weg te nemen. Met 
enkele geestverwanten in de fractie stemde hij onder het kabinet-Lubbers-Kok (1989-1994) 
tegen het besluit de Ster-reclame op zondag op tv en radio toe te laten. ‘We vieren kerstfeest, 
paasfeest en in de Tweede Kamer hebben we zelfs een derde pinksterdag. We hebben drie 
dagen nodig om de uitstorting van de Heilige Geest te vieren! En dan roepen ze in de fractie: 
het christendom stelt geen moer voor.’

Ook op andere punten stelde hij zich in de fractie afwijkend op. Hij stemde consequent 
tegen de kernwapenonderdelen van de defensiebegroting en hij toonde zich ontvankelijk voor 
vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de plaatsing van kruisraketten op Neder-
landse bodem. In 1990 keerde hij zich fel tegen de beslissing van het kabinet om aan de Golf-
oorlog deel te nemen. Het leverde zijn gevleugeld geworden uitspraak op: ‘We zijn die oorlog 
ingerommeld.’ De onvrede hierover werd in het parlement breder gedeeld en leidde ertoe dat de 
Kamer stelselmatig werd betrokken bij de besluitvorming over internationale militaire missies.

Voor De Visser brak de al tot het uiterste opgerekte spanningsboog tussen idealisme en 
realisme in 1991 naar aanleiding van de wao-crisis, die het kabinet-Lubbers-Kok aan het randje 
van de afgrond bracht. Uit onvrede over het standpunt van zijn fractie gaf hij zijn Kamerzetel 
op; na het pvda-congres in Nijmegen waarop premier en partijleider Kok de zegen van de 
leden kreeg, bedankte hij ook voor de partij. In 1994 deed hij nog een vergeefse poging om 
voor GroenLinks in de Kamer te komen, maar dat lukte ondanks een voorkeursactie niet.

De paspoortkwestie mondde uit in een bestuurlijke blamage voor de overheid. In het oog 
springend was vooral het amateurisme van het ministerie van Buitenlandse Zaken bij dit 
project, alsook de verlammende stammenstrijd tussen dat departement en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Dat het Kamerlid De Visser er een casus belli van had gemaakt, ook 
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met de ironie hem eigen (‘Nederland voert een nieuw paspoort in, het lijkt wel oorlog’), was 
achteraf dus gegrond.

In politieke zin was het resultaat het aftreden van staatssecretaris Van der Linden en diens 
voorganger, de liberaal Van Eekelen, op dat moment minister van Defensie. Dat de vvd-
fractie zich vanwege het evenwicht in de coalitie gedwongen zag het vertrouwen in de eigen 
bewindsman op te zeggen, waarna deze tegen zijn zin heenging, droeg bij aan de onvrede 
onder de liberalen over het bewind-Lubbers. Een klein jaar later leidde die onvrede tot een 
breuk en de val van het kabinet.

De enquête naar de paspoortkwestie onder leiding van het liberale Kamerlid Loek Her-
mans was de derde sinds de Kamer begin jaren tachtig, naar aanleiding van de ondergang 
van het rsv-concern, dit zware parlementaire wapen opnieuw had ontdekt. De derde opeen-
volgende inzet van het wapen bevestigde aldus het herwonnen zelfbewustzijn van de Kamer.

Hoewel het einde van zijn politieke carrière een tragisch karakter had, kon De Visser op 
zijn parlementaire optreden meer dan tevreden terugkijken. Over het Kamerlidmaatschap zei 
hij in het meermalen geciteerde interview in Trouw: ‘Ik krijg er geen Wilhelmusgevoel van, 
maar ik vind het een hele hoge baan. Je zit daar voor veertien miljoen mensen de regering op 
de vingers te kijken en op te letten of die veertien miljoen mensen niet worden bedonderd.’
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