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In memoriam Piet van Zeil (1927-2012) 

Hetty van Rooij

Toen Ruud Lubbers op 17 november 2012 met zijn vrouw Ria in Heerlen arriveerde voor de 
begrafenis van Piet van Zeil, kreeg hij achter in de kerk de vraag of hij wellicht iets wilde 
zeggen. Dat kwam onverwacht. Ruud Lubbers was de premier die zijn staatssecretaris van 
Economische Zaken ooit tooide met de bijnaam die Van Zeil nooit meer is kwijtgeraakt: ‘de 
kleine krabbelaar’. In Heerlen besloot hij het beeld bij te stellen. ‘Van Zeil was een actieve en 
bevlogen man die onvermoeibaar werkte om dingen voor elkaar te krijgen, en die breder keek 
dan alleen de katholieke wereld waar hij deel van uitmaakte,’ zei Lubbers in de stampvolle 
Pancratiuskerk.

Van Zeil was, inderdaad, actief en onvermoeibaar. ‘Ik werk het liefst 25 uur per dag,’ heeft 
hij ooit over zichzelf gezegd. Hij was ijverig en volhardend, praatte graag en veel en zocht 
de schijnwerpers op. Hij was geïnteresseerd in mensen en wilde ‘erbij’ horen. En als hij zich 
gewaardeerd en geaccepteerd voelde, conformeerde hij zich zonder moeite aan zijn omgeving 
en zette hij zich daarvoor volledig in.

Zo was Van Zeil na zijn pensionering een actief bezoeker van de kvp-reünies, alleen toe-
gankelijk voor wie ooit rechtstreeks voor de kvp in het parlement gekozen was. In dat gezel-
schap, met generatiegenoten als Frans Andriessen, Hans van den Broek, Til Gardeniers en 
Ruud Lubbers, was Van Zeil een gangmaker – de bijnaam ‘Piet de Prater’ heeft hij altijd met 
ere gedragen. Maar het ging hem niet alleen om de gezelligheid. Van Zeil heeft zich daarnaast 
ook jarenlang veel moeite getroost om te zorgen dat de geschiedenis van zijn eigen partij, de 
kvp, is vastgelegd en bewaard.

Piet van Zeil werd geboren als de zoon van een katholieke cafébaas in Hillegom, die stierf 
toen zijn zoon zeven jaar was. Als kind moest de jonge Piet af en toe beschonken gasten 
naar huis brengen, een ervaring die hem voor het leven heeft geleerd dat je van alcohol beter 
kunt afblijven. Op zijn zestiende, na de driejarige mulo-a, werkte hij als jongste bediende bij 
de coöperatieve inkoopvereniging De Volharding in Haarlem. Recht vanuit de schoolbanken 
rolde hij in de naoorlogse Katholieke Arbeidersbeweging (kab). Net als Cor Kleisterlee was 
Piet van Zeil een echte ‘Kajotter’: gevormd en getraind binnen de kaj, de Katholieke Arbeiders 
Jongeren. ‘En hij deed alles wat er in die tijd van een Kajotter werd verwacht,’ herinnert Gerrit 
Braks zich.

Op zijn twintigste zat Van Zeil in het bestuur van de Haarlemse afdeling van de kab, en hij 
leerde dat ijver wordt beloond. In 1950, toen hij inmiddels 23 was, werd hij fulltime bestuurder 
van de Katholieke Bond van Vervoerspersoneel Sint Raphaël. Dankzij de vakbeweging kon hij 
zijn gebrekkige ontwikkeling verruimen en zijn nederige afkomst achter zich laten. De vakbe-
weging plaveide ook zijn weg naar de landelijke politiek. In 1966 werd Piet van Zeil lid van de 
kvp, in 1972 stond hij op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Een man met een progressieve signatuur, sociaal bewogen, welbespraakt, gezellig in de 
omgang en bereid om zeer hard te werken – het is geen wonder dat Piet van Zeil in de Tweede 
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Piet van Zeil, staatssecretaris van Economische Zaken, in juni 1982

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Hans van Dijk]
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Kamerfractie van de kvp snel een prominente positie innam. Hij werd luchtvaartspecialist en 
woordvoerder koninkrijksaangelegenheden en medezeggenschap. In 1975 was hij woordvoer-
der over de onafhankelijkheid in Suriname, in 1976 interpelleerde hij zijn latere baas Lubbers 
over de verplaatsing van de Nehem van kvp-bolwerk Den Bosch naar Den Haag. Als Kamerlid 
voor de kvp, en later voor het cda, conformeerde hij zich opnieuw aan zijn omgeving. ‘Het was 
bijna vanzelfsprekend dat hij op een gegeven moment ambtelijk fractiesecretaris werd,’ zegt 
Gerrit Braks, die met Van Zeil te maken kreeg toen hij als Brussels ambtenaar naar Den Haag 
wilde. ‘Piet was zeer sociaal, hij vroeg naar alle gezondheden en hield alle verjaardagen bij. Hij 
informeerde ook altijd naar onze kinderen, terwijl zijn vrouw en hijzelf geen kinderen had-
den – dat was een groot en stil verdriet. Piet maakte zich onmisbaar. En toen de kvp voor het 
laatste jaar van haar bestaan een voorzitter zocht, lag het volledig voor de hand dat hij dat werd.’

Maar Piet van Zeil was er de man niet naar om op de winkel te passen. ‘Ik zeg heel nadruk-
kelijk dat ik mij niet ingehuurd voel om alleen de begrafenis netjes te regelen,’ zei hij eind 1979, 
kort nadat de partijraad hem tot voorzitter had gekozen. Er was nog bijna een jaar te gaan tot 
de fusie met arp en chu. Van Zeil beschouwde het als zijn taak om de belangen van zijn partij 
te verdedigen en de positie van de kvp binnen het cda veilig te stellen.

Zijn inzet en ijver werden opnieuw beloond. In de laatste twee kabinetten-Van Agt en het 
eerste kabinet-Lubbers was Piet van Zeil staatssecretaris van Economische Zaken, belast met 
uiteenlopende onderwerpen als het midden- en kleinbedrijf, binnenlandse handel, toerisme, 
consumentenzaken, het ijkwezen en het regionaal economisch beleid. Vooral de portefeuille 
midden- en kleinbedrijf paste hem als een handschoen. Hij kende de wereld van de onderne-
mer en voelde zich er thuis. Zijn functie stelde hem in staat om te doen wat hij graag deed en 
waar hij goed in was: omgaan met mensen. Hij was dol op bedrijfsbezoeken en voelde zich 
nooit te goed om zich te laten fotograferen in vrachtwagencabines, naast bloemenmeisjes of 
met een glas bier in de hand. Niemand weet meer precies wie de kreet heeft bedacht die in de 
jaren tachtig de ronde deed, maar hij wordt doorgaans toegeschreven aan Dries van Agt: ‘Voor 
een opening in stijl, kies Piet van Zeil.’ De staatssecretaris kon daar zelf hartelijk om lachen.

Piet van Zeil is nooit een politicus geweest van weidse vergezichten en een bevlogen maat-
schappijvisie. Hij was geen intellectueel en geen voortrekker; hij maakte gebruik van de moge-
lijkheden en de kansen die zich aandienden, en wist daar het beste van te maken. En soms 
interpreteerde hij die mogelijkheden ruim. Dat leidde af en toe tot affaires rond zijn persoon, 
of misschien is ‘akkefietjes’ wel een beter woord. Het ging altijd om kleine dingen. Gratis 
vliegtickets van de klm en de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij in ruil voor adviezen en 
een paar cursussen. Gratis geklus in en rond zijn huis, omdat hij commissaris was van een 
woningbouwvereniging in Utrecht. Een krediet voor een bevriende aannemer. Een wijnrek 
met een paar flessen. Het was geen corruptie, het was al helemaal geen fraude, en Piet van Zeil 
is nooit een strafbaar feit ten laste gelegd. Het heeft allemaal ook nooit politieke consequenties 
gehad. Maar ‘iets’ bleef aan hem kleven, en dat ‘iets’ had binnen het jonge cda ook te maken 
met negatieve associaties rond de kvp.

Dat zou allemaal allang in de nevelen van de tijd zijn verdwenen als Ruud Lubbers er niet 
een etiket op had geplakt: ‘de kleine krabbelaar’. Lubbers zegt nu dat die uitspraak uit haar 
verband is gerukt. ‘Piet sleepte heel veel voor zijn partij uit het vuur, en nooit uit eigenbelang. 
Als er al eens kritiek kwam, ging het om kleine dingen. Zo heb ik die uitspraak bedoeld. Kom 
op zeg. Piet was een keiharde werker en voor zover er al eens iets was, was het klein bier.’
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Maar het kwaad was geschied. Niet alleen Piet van Zeil zelf, maar vooral ook zijn vrouw heb-
ben geleden onder de manier waarop hij door de premier was weggezet. Van Zeil werd als 
staatssecretaris in het tweede kabinet-Lubbers opgevolgd door de vvd’er Albert-Jan Evenhuis 
en verdween in 1986 uit de landelijke politiek. Nog datzelfde jaar volgde zijn benoeming tot 
burgemeester van Heerlen, een functie die hij bekleedde tot zijn pensionering in 1992.

Gerrit Braks: ‘Piet was kwetsbaar, omdat hij zich politiek manifesteerde. Dat heeft hij zich 
wellicht onvoldoende gerealiseerd. Maar dat etiket van Lubbers heeft hij niet verdiend, en dat 
mag best eens worden gecorrigeerd.’

Van Zeil voelde zich op zijn gemak in Limburg, en de Limburgers voelden zich op hun 
gemak met hem. Na zijn pensionering bleef het echtpaar in Heerlen wonen. Lubbers: ‘Piet 
was een katholieke Hollander die aardde in het Zuiden, die eigenlijk een Limburger wás. Ik 
herkende dat heel goed toen ik daar in de kerk stond te praten.’

Heerlen bezorgde zijn oud-burgemeester een afscheid in de beste rooms-katholieke tra-
ditie, met een plechtige gezongen requiemmis met drie heren. Het Heerlense mannenkoor 
Sint Pancratius, waarvan Van Zeil erelid was, zette het Wilhelmus in en een volle kerk zong 
mee. Voor Gerrit Braks was dat een bijzonder en betekenisvol moment. ‘Piet heeft zijn doelen 
bereikt,’ zegt hij. ‘Hij was een man die het moest doen met een gebrekkige opleiding, maar hij 
heeft alle kansen gegrepen die hem werden geboden. Hij heeft naam weten te maken in de 
politiek en is overeind gebleven als bestuurder van een problematische gemeente. Dat heeft 
hij goed gedaan. Daar was hij trots op. En dat is terecht.’

HETTY VAN ROOIJ
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