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In memoriam Aar de Goede (1928-2016)

Jan Terlouw

Aar de Goede is geboren op 21 mei 1928 in Vlaardingen en overleed op 16 mei 2016 
in Zoeterwoude. Hij bezocht de Middelbare Handelsschool, volgde een driejaarlijkse 
cursus op het gebied van belastingwetgeving, en was onder andere de financieel admi-
nistrateur van het Reactorcentrum Nederland in Petten. In 1967 werd hij lid van de 
Tweede Kamer. Hij was iemand die het hoofd koel hield. Dat is een belangrijke eigen-
schap voor een politicus. Politiek is een emotionerend vak, waarbij de hoeveelheid 
adrenaline gemakkelijk tot grote hoogte stijgt. Een voorstel dat net niet wordt aan-
genomen, een beledigende opmerking van een politieke tegenstander of, nog erger, 

Aar de Goede voert het woord bij de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer,  
14 oktober 1970 [nationaal archief/anefo – bert verhoeff]
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van een partijgenoot, een verkeerd citaat in een krant, er zijn veel aanleidingen om je 
kalmte te verliezen. Bij Aar heb ik dat nooit zien gebeuren. 

Hij was een d66’er van het eerste uur, toen we nog schreven: d’66’er. Hij maakte 
deel uit van de zevenpersoonsfractie die in 1967 in de Tweede Kamer kwam. Zijn 
belangrijkste portefeuille was Financiën. Met ijzeren logica en rekenkunst maakte hij 
het de ministers van Financiën Johan Witteveen in het kabinet-De Jong (1967-1971) 
en Roelof Nelissen in het kabinet-Biesheuvel (1971-1973) lastig. Hij bepleitte ook met 
vrucht de totstandkoming van meerjarenbegrotingen. Verder hield hij zich onder 
andere bezig met kernenergie. Aan de orde was in die tijd met name de uranium- 
verrijkingsfabriek in Almelo.

Ik ontmoette Aar pas voor het eerst toen ik in 1971 deel ging uitmaken van de 
tweede fractie van d66. Ik was meteen geïmponeerd door zijn rust en bedachtzaam-
heid. Er waren spanningen, die vooral te maken hadden met de koers van de par-
tij. d66 had en heeft geen opgeschreven beginselprogramma. Het was een tijd waarin 
de verzuiling ter discussie kwam. Was de pvda er voor de arbeiders, de vvd voor de 
ondernemers, de kvp voor de katholieken, de arp voor de gereformeerden? d66 zei 
daar niet voor te voelen, maar er te zijn voor alle Nederlanders. Dat is allemaal goed 
en wel, maar met wie wilde d66 dan in een regering samenwerken? Links of rechts? Er 
werd in de media voortdurend over gespeculeerd of d66 de voorkeur zou gaan geven 
aan de pvda. Van Mierlo had in de campagne van 1970 gezegd: ‘Ik wil niet kiezen, maar 
als het pistool me op de borst wordt gezet, dan kies ik daarvoor.’ 

Aar de Goede was een andere mening toegedaan. Hij wilde zo onafhankelijk moge-
lijk blijven. Maar dat standpunt droeg hij uit met een grote rust, met argumenten die 
ruimte lieten voor andere argumenten. Dat maakte indruk op mij als nieuwkomer.

Deze discussie kreeg een extra dimensie toen na de verkiezingen van 1972 een nieuw 
kabinet moest worden gevormd. Gingen we met Den Uyl, leider van de pvda, in zee? 
Het werd de langste kabinetsformatie tot dan toe, 151 dagen. Ten slotte kwam er een 
eigenaardig kabinet van vijf partijen tot stand, drie progressieve (pvda, ppr en d66) en 
twee christelijke (kvp en arp). De pvda en d66 beschouwden het als een parlementair 
kabinet, kvp, arp en ppr als een extraparlementair kabinet. Het verschil is me in de 
praktijk nooit duidelijk geworden. 

Aar de Goede werd in het kabinet-Den Uyl staatssecretaris van Financiën, naast 
minister Wim Duisenberg. In die functie heeft hij onder andere een vernieuwing 
van de Comptabiliteitswet tot stand gebracht, waardoor de positie van de Algemene 
Rekenkamer werd versterkt. Ik heb me altijd afgevraagd of hij echt happy was als 
staatssecretaris. Hij kon namelijk zoveel meer dan waarvoor hij de gelegenheid kreeg. 

In 1979 werd De Goede lijsttrekker voor d66 voor het Europees Parlement. d66 
haalde 9,5 procent van de stemmen, de hoogste score tot dan toe, en vormde er een 
onafhankelijke fractie. Dat was net iets voor Aar de Goede: onafhankelijkheid. Later 
is de fractie van d66 in het Europees Parlement deel gaan uitmaken van de liberale 
fractie. Aar was lid van het Europees Parlement van 1979 tot 1984. Daarna is hij nog lid 
geweest van de Eerste Kamer, van 1986 tot 1987.
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AAR DE GOEDE (1928-2016)

Je kon altijd bij Aar terecht voor advies. In die eerste woelige vijftien jaren van de partij 
hield hij het overzicht en bracht hij verhitte gemoederen over de koers, over het al dan 
niet plaatsen van kruisraketten, over de samenwerking met andere partijen, tot beda-
ren. Een rots in de branding. Hij was altijd de rust zelve, hij verhief zijn stem niet, maar 
overtuigde door argumentatie en redelijkheid. Hij was een parlementariër van de oude 
stempel, die de verantwoordelijkheid die hoort bij het gekozen zijn, aanvaardde en dus 
ook het gezag dat erbij hoort. Hij drong zichzelf niet op, maar hij was er. In het begin 
van de jaren zeventig heeft de Volkskrant hem terecht tweemaal uitgeroepen tot parle-
mentariër van het jaar. Hij is voor mij altijd iemand gebleven op wie je kon bouwen en 
iemand die de fundamenten van d66 mede heeft gelegd en bewaakt.
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