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HERINNERINGEN/NECROLOGIEËN

Cathy Ubels (1928-2015)

Een wat naïef en zeer gedreven Kamerlid

Jan de Bas 

Cathy Ubels overleed op 84-jarige leeftijd op 17 februari 2015. Ubels was een bijzon-
der parlementariër. Ze zat als enige volksvertegenwoordiger namens de Evangelische 
Volkspartij (evp) van 1982 tot 1986 in de Tweede Kamer. Hoe kwam zij in de Kamer-
bankjes terecht? Wat voor Kamerlid was zij? En wat betekende het lidmaatschap van 
de Tweede Kamer voor haar? 

Begin februari 1982 werd Cathy Ubels lid van de evp. Ze zat toen aanvankelijk voor de 
Antirevolutionaire Partij (arp) en later namens het Christen Democratisch Appel (cda) 
in de gemeenteraad van Dokkum. Later dat jaar stond ze voor de gemeenteraadsverkie-
zingen als evp’er op de lijst van Progressief Dokkum, maar zij werd niet opnieuw tot 
raadslid verkozen. Het landelijk evp-bestuur was echter gecharmeerd van haar partijpo-
litieke manoeuvre en zette haar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 1982. Op 9 juni 1982 werd Cathy Ubels op het partijcongres als nummer negen (!) van 
de lijst gekozen tot lijsttrekker. Dat zij werd verkozen kwam doordat kandidaten boven 
haar op de lijst, zoals de econoom en cda-ideoloog Bob Goudzwaard en oud-generaal 
Chiel von Meijenfeldt, de boot afhielden. Ubels was een nieuwkomer en stond bovendien 
boven de facties binnen de partij. De huisvrouw uit Dokkum kreeg de meeste stemmen 
en kon haar broche verwisselen voor een evp-button. Trouw van 6 juli 1982 schreef over 
Ubels’ missie: ‘Lijsttrekker van de evp wil maatschappij wat vriendelijker maken.’ 

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 8 september 1982 haalde de evp 0,69 procent 
van de geldig uitgebrachte stemmen. Van de 54.910 Nederlanders die evp stemden, 
maakte 82,8 procent het vakje rood bij de naam Cathy Ubels. Dat was een duidelijk 
lager percentage dan de lijstaanvoerder van het cda, Dries van Agt. Het was echter een 
beter resultaat dan bijvoorbeeld de lijsttrekker van de Pacifistische Socialistische Partij 
(psp), Andrée van Es, boekte.1

Ubels maakte zich in de Kamer op haar manier hard voor evp-standpunten: 
afschaffing van de kernwapens, invoering van een basisinkomen in het kader van ‘de 
economie van het genoeg’, ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding en de 
sluiting van kerncentrales. Dit alles bepleitte Ubels geïnspireerd door haar christelijk 
geloof en vanuit wat de evp noemde het perspectief van ‘vreedzame wereldpolitiek’. 
Ubels diende diverse moties in waarin ze het kabinet verzocht af te zien van de plaat-
sing van kruisraketten. Ze kreeg daarvoor meestal alleen steun van d66 en de drie 
kleine linkse partijen: de psp, de Politieke Partij Radicalen (ppr) en de Communisti-
sche Partij van Nederland (cpn). 
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Zeker in het begin van haar Kamerlidmaatschap opereerde Ubels nogal los van haar 
partij. Ze behoorde noch bij de factie die wilde aanschuren tegen het cda, noch bij de 
factie die lonkte naar klein links. Dit kwam haar te staan op het verwijt van partijgeno-
ten solistisch te functioneren.2 In 2008 zei Ubels hierover in een interview: ‘In de frac-
tie heb ik een vreselijke tijd meegemaakt, omringd door mannen die te prominent op 
de voorgrond traden. Daarbij werden de vleugels in de partij vooral tegenover elkaar 
uitgespeeld door botsende persoonlijkheden.’3 Binnen dit partijpolitieke krachtenveld 
zocht Ubels haar weg en opereerde ze steeds vaker in de buurt van ppr-fractievoorzit-
ter Ria Beckers. nrc-Handelsblad schreef op 9 januari 1984 dat Ubels soms wachtte met 
stemmen ‘tot Ria Beckers het voorbeeld heeft gegeven’. De op het cda gerichte vleugel 
moest niets hebben van dit flirten met links en vond dat Ubels de partij als alternatief 
voor het cda moest presenteren, maar Ubels was in de media onzichtbaar. Ook toonde 
ze volgens deze groep geen initiatieven om het partijgeluid bekwaam en krachtig te 
laten horen, een verwijt dat ook partijprominenten en geestverwanten van Ubels, Cor 
Ofman en Hans Feddema, het evp-Kamerlid maakten.4

Een partij en een Kamerlid zonder initiatief zijn relatief snel beïnvloedbaar. Dat 
gold ook voor Ubels en haar evp. Binnen de cda-Tweede Kamerfractie kwam het tot 
een breuk tussen Jan Nico Scholten en Stef Dijkman enerzijds en de overige fractie-
leden anderzijds. Scholten en Dijkman waren gedogers van het cda-vvd-kabinet- 
Lubbers i. Fractieleden hadden Scholten vanwege zijn stemgedrag over de kernwapens 
en de opstelling tegenover Zuid-Afrika in de Kamer gesuggereerd dat hij beter naar 
de evp kon overstappen. Dijkman en Scholten verlieten op initiatief van de laatste de 
fractie toen Scholten niet langer woordvoerder voor Buitenlandse Zaken mocht zijn. 
Ze vormden een tweemansfractie. Ubels zocht en vond – na enige aarzeling, omdat ze 
zich meer in de buurt van de ppr thuis voelde – binnen en buiten de Kamer samen-
werking met Scholten en Dijkman. Op 25 juni 1984 werd officieel besloten in de Kamer 
samen op te trekken. Het is illustratief voor de politieke ervaring van Scholten en de 
soms apolitieke opstelling van Ubels dat Scholten en niet Ubels op 5 september 1984 
meewerkte aan een evp-uitzending in het kader van de zendtijd voor politieke par-
tijen. De samenwerking leidde uiteindelijk niet tot de door veel evp’ers beoogde brede 
progressieve christelijke partij. 

Op 1 november 1985 besloot het kabinet om 48 kruisvluchtwapens te plaatsen. De 
strijd van de evp tegen de atoomraketten leek gestreden, maar twee weken na het kabi-
netsbesluit kruisten premier Lubbers en Ubels de degens. Ubels bleef erop aandringen 
dat er geen kruisraketten moesten komen. Ze vroeg in haar betoog de premier hoe hij 
als christen een zegen kon vragen over het kabinetsbesluit. Lubbers reageerde hierop als 
gestoken door een wesp: ‘Misschien is het gif dat u op die manier in de harten van men-
sen zaait nog ernstiger dan de wapens.’ Scholten eiste excuses van de premier voor zijn 
‘grove insinuaties’. Tevergeefs. Ubels reageerde op Lubbers met een amen van een preek: 
‘Kunt u een mens levend maken? U kunt er wel miljoenen doden met uw wapens.’5

Na het kabinetsbesluit stonden de kernwapens minder vaak op de agenda van de 
Tweede Kamer. De Kamer maakte zich op voor nieuwe verkiezingen, want de termijn 
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Cathy Ubels in 1982 [foto: nationaal archief/anefo – rob bogaerts]
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van het kabinet zat er bijna op. Ubels werd opnieuw lijsttrekker omdat er geen goede 
electorale alternatieven waren. Op 21 mei 1986 kreeg de evp bij de Tweede Kamer-
verkiezingen 21.998 geldige stemmen. 81 procent van die stemmen werd uitgebracht op 
Cathy Ubels. Het was bij lange na niet genoeg voor een Kamerzetel. 

In de partij werd lang nagepraat over de redenen van het zetelverlies. Regelmatig 
werd het optreden van Ubels genoemd. Haar optreden zou weinig professioneel zijn 
geweest, te idealistisch en te weinig praktisch van aard. Ubels stelde zichzelf op de par-
tijraad van 31 mei 1986 enkele retorische vragen: ‘Waren we te jong, te weinig bekend, 
te weinig geworteld, kregen we te weinig aandacht, waren we te bescheiden, werden we 
opzettelijk gemeden?’6 Het blijft de vraag of het Ubels was gelukt om de maatschappij 
wat vriendelijker te maken, zoals ze zich in 1982 tot doel had gesteld. Cathy Ubels ver-
liet in 1989 de politiek uit teleurstelling over de politiek van Nederlandse christelijke 
partijen en maakte de fusie van de evp, ppr, psp en cpn tot GroenLinks niet mee. Ze 
werd en bleef partijloos. Ze zal toen vast nog wel eens gedacht hebben aan de opval-
lende woorden die partijvoorzitter Wim Herstel sprak hij bij haar afscheid op het par-
tijcongres van 25 oktober 1986: ‘Ons geluid is door jou glashelder doorgekomen, ook 
in de media.’7
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