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‘Ik gaan in see / met Jee-Tee-Vee’
In memoriam J.T. Vellenga (1920-2012)

Wim Slagter

Natuurlijk, er was na zo’n dertien jaar Kamerlidmaatschap sprake van ‘metaalmoeheid’, maar 
wanneer Jakob Vellenga in 1979 tot voorzitter van de Tweede Kamer was gekozen, had dat 
zeker tot een langer verblijf op het Binnenhof geleid. Zijn eigen pvda-fractie besloot ech-
ter met een krappe meerderheid Dick Dolman voor het voorzitterschap te kandideren. Het 
gevoel van onbehagen keerde daarmee terug (‘Ik had er niet zo veel lol meer in’) en uiteinde-
lijk hakte Vellenga de knoop door. Om zijn opvolger de tijd te gunnen zich in te werken, nam 
hij in augustus 1979 bij aanvang van het nieuwe parlementaire jaar afscheid van de Kamer.

Hiërarchisch gezien behoorde Vellenga in zijn fractie eerder tot de backbenchers, maar 
anoniem was hij zeker niet. Dat had ook en vooral te maken met zijn politieke Werdegang, 
want Vellenga behoorde tot de ‘doorbraaksocialisten’ van het eerste uur. Hij was in 1920 
geboren in het rechtzinnig hervormde gezin van een Leeuwarder magazijnbediende: vader 
stemde op de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij – een vooroorlogse, zéér protestantse 
splinterpartij – en zoon Jappie werd aanvankelijk lid van de Christelijk-Historische Jongeren 
Organisatie. Maar het onvermogen van de traditionele partijen om de economische crisis in 
de jaren dertig aan te pakken en aansluitend de bezettingsjaren deden Vellenga junior ver-
langen naar een doorbraak van het op de antithesegedachte gebaseerde politieke bestel. Hem 
stond een brede progressieve partij voor ogen, waarin vanuit verschillende levensbeschouwe-
lijke achtergronden en met het socialisme als basis gezamenlijk voor bijvoorbeeld het ophef-
fen van de sociale tegenstellingen zou worden gestreden; de bestaande partijen vormden daar-
bij vooral een hinderlijke sta-in-de-weg. Toen na de bevrijding sdap, vdb en cdu in de nieuwe 
Partij van de Arbeid opgingen, stond Vellenga vooraan. Letterlijk – want op 9 februari 1946 
was hij aanwezig bij de oprichtingsbijeenkomst in Amsterdam: ‘Minutenlang daarna hebben 
we staan klappen. Ik stond te zweven. Dat was een imposante gebeurtenis voor een gewone 
jongen van 25 jaar.’1

Jaren later erkende Vellenga dat zijn hooggespannen verwachtingen jegens de doorbraak-
gedachte niet waren uitgekomen, vooral niet omdat het electoraat van de confessionele par-
tijen ‘behoudender’ bleek dan verwacht. Wat hij echter tevens én tot zijn spijt constateerde 
– en ook daarbij nam hij geen blad voor de mond en toonde hij zich dus allerminst ‘anoniem’ 
– was dat de pvda mee-evolueerde en met het verstrijken van de jaren meer pragmatisme 
vertoonde dan Vellenga voor wenselijk hield. Tijdens ‘Paars i’ (1994-1998) hield het inmiddels 
75-jarige oud-Kamerlid op een 1 mei-viering – in de woorden van de dienstdoende verslag-
gever – ‘een orthodox-socialistische donderpreek’:

Werk – werk – werk hoor ik dit kabinet zeggen. En we laten ons van alles aanpraten, omdat 
het banen zou opleveren. Maar ik zie een ander resultaat: hogere winsten, stijgende aande-
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len. Markt! Markt! Markt! Dat verrekte realisme – goed, het is nodig in de politiek. Maar 
laat toch alsjeblieft het idealisme blijven!2

Zelf zei hij later zich meer thuis te hebben gevoeld bij Jan Pronk (‘Zeg maar de linkse kant 
van de pvda’) dan bij partijgenoten als Wim Kok of Wouter Bos, die in die paarse jaren hun 
ideologische veren hadden afgeschud.3

Ofschoon hij het geloof niet vaarwel zei, bleef Vellenga levenslang beducht voor ‘christe-
lijke politiek’. Zo vroeg hij tijdens een debat over de werkgelegenheidsnota van het kabinet-
Den Uyl het sgp-Kamerlid Cor van Dis of deze zich terughoudender kon opstellen bij het 
leggen van het directe verband tussen het optreden van niet-gelovige politici en de oorza-
ken van de werkloosheid. Van Dis suggereerde volgens Vellenga 

dat dit nu ervan komt als men niet meer zijn vertrouwen stelt op God en alles wat daar-
bij hoort. Ik zeg dat in alle eerbied ten opzichte van uw opvattingen die voor een deel 
ook de mijne zijn. Maar is uw conclusie niet wat te snel en te rechtlijnig: dus – omdat 
zij dat niet doen, omdat zij dat verkeerd zien, omdat zij ongelovig zijn – daaraan is een 
groot deel van de huidige malaise te wijten?

J.T. Vellenga in de Kamerbankjes, 1976

[Foto: Rijksmuseum – Eddy Posthuma de Boer]
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Van Dis moest inbinden, want hoewel hij staande hield dat ‘in het houden van Gods geboden 
groot loon ligt’, gaf hij aan Vellenga toe ‘dat het benadrukken van de weg, waarover ik zoëven 
sprak – het zoeken van de wijsheid bij God – echt niet impliceert dat wij direct zonder meer voor 
alle problemen een oplossing hebben’.4

Na een periode als wethouder in Leeuwarden, als lid van de Leeuwarder gemeenteraad 
– gedurende een aantal jaren zat hij zowel in de raad als in de Kamer – en als Statenlid van 
Friesland, werd Vellenga in 1965 voor het eerst en, na een korte onderbreking, in 1968 opnieuw 
namens het gewest Friesland van de pvda in de Tweede Kamer gekozen. In een in het dialect van 
de Friese hoofdstad opgestelde advertentietekst – Vellenga gebruikte zelf ook veel en graag het 
Liwwadders – werden zijn betekenis én populariteit nog eens benadrukt:

Ik gaan in see / met Jee-Tee-Vee.
Een Liwwadder jonge / das toch gien waag?
Hij is tuus bij ons / en in Den Haag!
Eén fan lijst één P.v.d.A. / Jou wete ’t: J.T. Vellenga.5

In de Kamer trad Vellenga vooral op als woordvoerder Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken 
(burgemeestersbenoemingen) en Maatschappelijk Werk (ouderen). Daarnaast voelde hij 
zich in de eerste plaats pleitbezorger voor ‘zijn’ gewest. Samen met andere Friese Kamerleden 
behoorde Vellenga in 1972 tot de ondertekenaars van een (aangenomen) motie die de regering 
uitnodigde de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid voor de instandhouding en bevor-
dering van het Fries te erkennen.

Een hoffelijk, maar tegelijkertijd ook een volhardend en geducht debater: zo werd Vellenga 
dikwijls omschreven. Dat bleek al uit de hierboven beschreven gedachtewisseling met Van 
Dis, maar ook een lenig woordkunstenaar als Dries van Agt werd met Vellenga’s vasthoudend-
heid geconfronteerd. Toen de pvda’er wilde weten of na het aantreden van het kabinet-Van 
Agt i en dus bij het wisselen van de politieke wacht ambtenaren gedwongen waren geweest 
te vertrekken (‘Er zijn toch in concreto bepaalde dingen gebeurd’), wilde Van Agt zich er 
aanvankelijk luchtigjes van afmaken (‘Mensen mogen weggaan als zij dat willen in dit land, 
gelukkig. Dat moeten wij maar zo houden’). Uiteindelijk kreeg een standvastige Vellenga van 
de minister-president de verzekering ‘[i]n volle openheid en openbaarheid: er is op Algemene 
Zaken geen ambtenaar vertrokken, en bij mijn weten heeft geen ambtenaar het voornemen 
opgevat om te vertrekken, door mijn toedoen. C’est bien simple.’6

Vellenga was een liefhebber van het woord: vooral in Friesland hield hij talloze spreekbeur-
ten en ook schreef hij veel artikelen: in de provinciale kranten, maar tevens in het maandblad 
Doorbraak, waarvan hij ruim tien jaar eindredacteur was. Daarnaast verbond hij als ambte-
naar van de burgerlijke stand meer dan vijfduizend Leeuwarder bruidsparen in de echt en was 
hij gedurende een aantal jaren een zeer gewaardeerde goedheiligman op het Sinterklaasfeest 
van de personeelsvereniging Binnenskamers van de Tweede Kamer. In die hoedanigheid kon 
hij Joop den Uyl ook dringend adviseren ‘te verhuizen of af te studeren. Dan kon hij niet lan-
ger “de doctorandus uit Buitenveldert” genoemd worden.’7

Tot zijn overlijden op 20 september 2012 bleef Vellenga, hoewel de ouderdom greep op 
zijn lichaam had gekregen, helder van geest: volledig op de hoogte van de actualiteit en geze-
gend met een verbluffend geheugen.8 En altoos bereid om te ‘klassineren’: een weinig meer 

‘IK GAAN IN SEE /  MET JEE-TEE-VEE’
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gebruikte term, maar tijdgenoten van Jakob Vellenga weten dat er dan op niveau werd gekeu-
veld, gediscussieerd en geredeneerd.

Noten

1 Leeuwarder Courant, 9 februari 2006.

2 Friesch Dagblad, 2 mei 1996.

3 Interview in Leeuwarder Courant, 9 februari 2006.

4 htk 1974-1975, p. 3873.

5 Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum), ‘Knipselmap mei artikels oer en fan Jacob 

Vellenga’, Knipsel 26 mei 1966.

6 htk 1977-1978, p. 763.

7 Het Vrije Volk, 2 december 1977. Of Sinterklaas echt afstuderen of wellicht toch het correctere pro-

moveren heeft gezegd, zal vermoedelijk, zoals in kringen rond de goedheiligman niet ongebruike-

lijk is, altijd een mysterie blijven.

8 Zoals nog is te zien op www.youtube.com/watch?v=ScqXZhFhjcw (geraadpleegd op 3 juni 2013).

WIM SLAGTER
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