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Pacifist in de politiek
Bram van der Lek (1931-2013)

Schaars zijn de momenten dat het doodstil is in de Tweede Kamer. Bram van der Lek heeft ooit 
zo’n moment veroorzaakt. Dat was aan het eind van het debat over de sluiting van Dennendal, 
een instelling voor zwakzinnigenzorg in de jaren zestig en zeventig. Het was 1974. Vernieuwers 
in de zorg wilden radicale veranderingen, democratisering. Minder afstand tussen hulpverle-
ners en bewoners. Meer mogelijkheden om zelfstandig te leren functioneren. Ja, ook de moge-
lijkheid voor bewoners om seksuele relaties met elkaar aan te gaan. Heftige debatten, een drei-
gende ontruiming, verscherping van de verhoudingen en standpunten. Bram van der Lek ging 
eropaf. Aanvankelijk – zoals vaak – tobbend, aarzelend, misschien wel met het idee de bezetters 
op andere gedachten te brengen. Hij beet zich erin vast, raakte overtuigd van de waarde, van 
het belang van een nieuwe werkwijze in de gehandicaptenzorg. Hij was het ongetwijfeld niet in 
alles eens met de bezetters, maar steunde hen wel, was ontzet over de ontruiming, liet zich ook 
zelf arresteren. Daarna riep hij het kabinet ter verantwoording in de Tweede Kamer, en na een 
emotioneel debat eindigde hij zijn tweede termijn met een verwijzing naar Henriëtte Roland 
Holst: ‘[I]k ben er nog steeds van overtuigd dat de zachte krachten zullen winnen op het eind.’1 
Even bleef het doodstil in de oude zaal van de Tweede Kamer.

In deze tijd zouden we Bram van der Lek een multitalent noemen. In zijn jonge jaren 
was dat nog geen benaming die en vogue was. Wetenschapper: gepromoveerd bioloog. Politi-
cus: jarenlang Tweede Kamerlid (1967-1971 en 1972-1978), partijvoorzitter (1981-1983), senator 
(1983-1984) en lid van het Europees Parlement (1984-1989) voor de Pacifistisch-Socialistische 
Partij, een van de voorlopers van GroenLinks. Musicus: gepassioneerd en begaafd cellospeler; 
later zou hij ook instrumenten bouwen. Beeldend kunstenaar: hij tekende en etste. En Bram 
schreef: verhalen voor zijn kleinkinderen en veel eerder Het Milieuboekje, een novum in 1972. 
Terugkijkend zie je pas goed hoe veelzijdig en creatief hij op elk van die terreinen is geweest. 
Dat verklaart misschien zijn vermogen om in de politiek vanuit een kleine minderheidsposi-
tie effectief te zijn.

Het bericht waarmee de familie van Bram melding maakte van zijn overlijden omschreef 
hem als bezorgd, betrokken en begaan, en een groep oud-psp’ers omschreef hem als bedacht-
zaam, luisterend, uiteindelijk vastberaden. Dat is, voor velen herkenbaar, Bram van der Lek. 
Nooit dogmatisch, altijd onderzoekend. Nooit onverschillig, altijd streng voor zichzelf. Lang 
twijfelen, scherp als het erop aankwam. Een tobber ook wel, achter de schermen. Met voor 
ons, zijn naaste medewerkers in de jaren zeventig, soms verwarrende en achteraf hilarische 
ervaringen. Je moest wel kunnen omgaan met Brams bezorgdheid en tobberij. Er niet van 
schrikken, als hij ’s ochtends op de fractie kwam (drie kleine kamertjes op een zolder in het 
parlementsgebouw), om ons mee te delen dat hij twijfelde of er nu wel of geen fluor in het 
drinkwater moest. De minister van Volksgezondheid in het kabinet-Den Uyl, Irene Vorrink, 
had dat voorgesteld. De psp was daar om goede redenen tegen. Net zo met kernenergie. Bram 
van der Lek, strijder van het eerst uur tegen kernenergie, legde tijdens een fractievergadering 
zachtmoedig op tafel of kernenergie nu echt wel zo slecht was op alle fronten. En, klap op de 
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vuurpijl in die jaren, of de navo niet toch ook iets goeds deed. Bram van der Lek was geen 
psp’er van het grote gelijk. Hij wilde zichzelf iedere keer weer overtuigen en als hij dan over-
tuigd was, dan stond daar die tengere, onverzettelijke man. Hij maakte veel indruk, juist door 
die combinatie van zachtheid, bezorgdheid en vastberadenheid.

In mijn hoofd zal altijd het beeld gegrift staan van Bram van der Lek en Fred van der 
Spek. Bram en Fred waren zij voor een generatie kiezers, ondanks hun verschillen van mening 
en stijl. Het was bij de stemming in de Tweede Kamer na het debat over de zogeheten Lock-
heed-affaire, in 1976. Bram van der Lek had namens de psp het woord gevoerd en een motie 
ingediend, waarin gevraagd werd om een gerechtelijk vooronderzoek naar mogelijk strafbare 
feiten gepleegd door prins Bernhard. Het ging om het ontvangen van steekpenningen van 
de fabrikant van straaljagers, Lockheed. Bram en Fred stemden als enigen voor die motie en 
stonden alleen op. ‘De stem van de sprekende minderheid’, zo luidde de tekst van een psp-affi-
che uit die tijd, en Bram van der Lek was die stem. En zo agendeerde hij milieu-onderwerpen, 
vluchtelingenbeleid, het lot van illegale gastarbeiders, onevenredig hard politieoptreden. Hij 
bezocht de Molukse wijken in de tijd dat de spanningen hoog waren opgelopen. Hij moest 
niets hebben van gewelddadige kapingen, maar dat belette hem niet om in de Kamer door te 
vragen naar de hoeveelheid geweld waarmee de treinkaping in De Punt in 1977 was beëindigd. 
Dat was immers ook pacifist zijn in de politiek.

In deze tijd zou Bram ongetwijfeld mikpunt zijn geweest van hoon en verkettering op 
de sociale media. Dat gebeurde even rond zijn overlijden. Hij vond het moeilijk als het al te 
persoonlijk werd, als hij actie moest nemen om zichzelf in bescherming te nemen. Dat bleek 
in de zogeheten Elsevier-affaire, in 1976. Het weekblad Elsevier had geschreven dat Bram van 
der Lek kgb-agent was, maar wilde daarvoor zijn bronnen niet openbaren. Brams advocaat, 
Willem van Bennekom, haalde hem over om via het juridisch middel van het ‘voorlopig getui-
genverhoor’ – met mogelijke gijzelneming bij blijven zwijgen – journalisten zo ver te krijgen 
dat ze hun bron zouden openbaren. Bram gruwde van het idee om journalisten eventueel 
te moeten gijzelen. Net als van de beschuldiging dat hij, die de navo en het Warschaupact 
evenzeer verwierp, kgb-agent zou zijn. Zo ver zou het ook nooit komen, maar het kwam wel 
tot een dwangsom. Al tobbend over dit dilemma zagen we op een bepaald moment ook een 
kleine glinstering in zijn ogen: zou hij het machtige Elsevier op de knieën kunnen dwingen 
door te betalen dwangsommen? Ondanks zichzelf kreeg hij even ook plezier in de strijd. Het 
geld is uiteindelijk overgemaakt op de rekening van Amnesty International voor vervolgde 
journalisten; in 1980 heeft Bram de strijd gestaakt.

In het Europees Parlement, waar hij in de jaren tachtig van de vorige eeuw deel uitmaakte 
van de Regenboogfractie, was het natuurlijk nog moeilijker concrete resultaten te bereiken 
dan in het Nederlandse parlement. Toch heeft hij ook daar consciëntieus gewerkt aan voor-
stellen op milieugebied. Zo werd mede door zijn toedoen de eerste Europese richtlijn die 
openbaarheid van milieu-informatie afdwong een feit, evenals het handhaven van het verbod 
op groeihormonen in de veeteelt, wat nog tot een handelsoorlog met de vs leidde. Ooit belde 
hij mij, ’s avonds om negen uur, op, op zijn eigen, herkenbare manier: ‘Ik sta hier helemaal 
alleen in Straatsburg,’ zei hij. ‘Alle medewerkers zijn weg, mag ik even tegen je aanpraten?’ 
Bram was bezig een voorstel te schrijven over de co2-uitstoot van motorfietsen – een onder-
werp waar ik niets van afwist, maar dat hoefde ook niet altijd: Bram vormde zijn mening door 
zijn verhaal tegen iemand aan te houden. Twee jaar was hij voorzitter van die Regenboog-
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fractie. Het woord zegt het al: die groep bestond uit mensen van alle kleuren en talen, niet 
gemakkelijk om bijeen te houden. Hij deed het, soms mopperend, op zijn eigen, verbindende 
en rustige manier. Dat kon hij, omdat hij zelf de in die jaren populaire richtingenstrijd in de 
linkse beweging wist te relativeren. Zo was hij ook voorzitter van de psp geweest. Later zou hij 
daar zelf over zeggen:

Ik ben een beetje in handen van de partij; die stuurt mij om een zo groot mogelijke gemene 
deler van de partij te vertegenwoordigen. Ik ben geen partijleider maar een woordvoerder.
Bij de richtingenstrijd op congressen voelde ik me buitenstaander. Ik heb altijd gepro-
beerd keuzen te maken, maar ik vond toch ook de andere kant wat hebben. Ik voelde me 
daar ongelukkig onder omdat ik het gevoel had de quintesens niet te begrijpen. Soms 
dacht ik dat ik te onnozel was om het te kunnen volgen, maar ook dacht ik wel eens dat de 
strijd te onnozel was en dat we beter over iets anders konden discussiëren.2

Bram van der Lek hoorde bij de eerste parlementariërs die de stropdas voor gezien hielden. 
Hij maakte deel uit van de vernieuwingsbeweging van de jaren zestig en zeventig. Bovenal was 
hij in staat om, desnoods in zijn eentje, indruk te maken door zijn onafhankelijke geest en 
zachtmoedige onverzettelijkheid. Dat heeft velen geraakt.

Andrée van Es

Noten

1 htk 1973-1974, p. 3731.

2 Paul Denekamp, ‘Geen partijleider maar woordvoerder. Bram van der Lek’ in: Denekamp e.a. 

(red.), Onstuimig maar geduldig. Interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de 
psp (Amsterdam 1987) p. 196.
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