
‘Een fraai gesneden hoofd, waar omheen men 

niettemin de omlijsting van een loket ziet’ 

Bé Udink (1926-2016)

Johan van Merriënboer

‘Een beetje dom.’ Die gevleugelde uitdrukking van, toen nog, prinses Máxima dringt 
zich op bij de onbezonnen acties van chu-kopstuk Berend Jan Udink, roepnaam Bé. 
Als de hierboven aangehaalde fraaie typering van Godfried Bomans er niet geweest 
zou zijn, was ‘Een kluns in de politiek’ een passende kop geweest.1

Udink debuteerde in het voorjaar van 1967 als ‘minister zonder portefeuille, 
belast met de aangelegenheden betreffende de hulp aan ontwikkelingslanden’. Hij 
trad meteen zelfverzekerd en doortastend op, een man met een grote toekomst in 
Den Haag. Dat beeld kantelde tussen 20 juni 1970, de dag waarop bekend werd dat 
de partijtop van de chu hem tot lijsttrekker had aangewezen, en de dag van de ver-
kiezingen, 28 april 1971. Zijn partij presenteerde hem als ‘een all-round politicus, die 
als econoom veel functies in het bedrijfsleven heeft vervuld en bovendien goed blijkt 
aan te slaan bij de jeugd’.2 Maar gedurende de campagne veranderde ‘doortastend 
en zelfverzekerd’ in ‘arrogant en een beetje dom’. Tegenstanders zetten hem neer als 
een conservatieve regent die elke hervorming wilde blokkeren. Voor de linkse pers 
en karikaturisten kwam hij als geroepen, na het vertrek van publiekslieveling Luns 
naar Brussel.

De ambitieuze Udink vormde dan ook een ideaal mikpunt met zijn 1.90 meter, 
markante kop en forse bril. Strak in het pak liet hij zich badinerend uit over pro-
testbewegingen en pleitte hij op hoge toon voor gezagsherstel en fatsoen. In een 
tijd van inspraak en ‘verbeelding aan de macht’ presenteerde hij zich als nuchtere 
Nederlandse regent die met beide benen op de grond stond. Hij was overtuigd van 
zijn eigen gelijk, maar ook open en impulsief, en dat bleek politiek niet zo handig.

Voor zijn ministerschap was Udink onder meer directeur van de Centrale Kamer 
voor Handelsbevordering in Rotterdam, waar hij uitstekende contacten had met de 
top van het bedrijfsleven. Zijn enige politieke ervaring was het voorzitterschap van 
de kleine gecombineerde arp/chu-fractie in de Rijnmondraad. Hij wist in 1967 dat 
hij in de markt was voor een kabinetspost, maar hoorde uiteindelijk bij toeval via 
zijn autoradio dat hij minister was geworden. Pas aan het eind van de middag had 
hij een eerste ontmoeting met formateur Piet de Jong die hem – kordaat als een 
oud-commandant van een onderzeeboot – begroette met: ‘Als u nee zegt, zal deze 
formatie mislukken. Dan zal mijnheer Den Uyl een opdracht krijgen!’3
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In het kabinet-De Jong nam Udink een bevoorrechte positie in. Ontwikkelingshulp 
had prioriteit en met Kamerbrede steun kreeg de minister zoveel geld toegeschoven 
dat hij het niet eens opkreeg. Die steun stelde hem ook in staat het kabinet te dwin-
gen zich vast te leggen op het halen van de begrotingsnorm van 1 procent ontwikke-
lingshulp binnen vier jaar.4 Hij drong vooral sterk aan op verbetering van de relatie 
met Indonesië, net als minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns, met wie hij 
persoonlijk bevriend raakte en ook steeds zou blijven. In de ministerraad was Udink 
later ook verantwoordelijk voor de inbreng van de chu inzake economisch beleid en 
loonpolitiek. 

In de zomer van 1969 werd Udink ad interim belast met de portefeuille Defensie. 
Op linkse persberichten dat dit vreemd was voor iemand die in 1949 dienst had gewei-
gerd, antwoordde hij dat hij zijn pacifistische overtuiging reeds vele jaren geleden 
verloren had. Zijn gewetensbezwaren vloeiden indertijd voort uit zijn remonstrantse 
geloofsopvatting. Wat toen niet in de publiciteit kwam, was dat Udink van 1963 tot 
haar overlijden in 1968 tweewekelijks gebedsgenezeres Greet Hofmans consulteerde: 
‘Zij was iemand van wie grote geestelijke kracht uitging.’ Als minister was hij zelfs 
incognito aanwezig op haar begrafenis.5

Doorslaggevend bij zijn race om het lijsttrekkerschap was de steun van chu-jongeren. 
Des te opmerkelijker was de redevoering waarmee hij zijn benoeming aanvaardde: een 
krachtig pleidooi voor law-and-order en christelijke waarden en tegen zedenverwilde-
ring en gezagsondermijning door de jeugd.6 De rede kreeg veel publiciteit en maakte de 
betrekkelijk onbekende chu-minister in één klap tot bn’er. De speech was goed getimed: 
29 augustus 1970, vier dagen na de massale rellen in Amsterdam rondom de Damslapers 
en twee dagen voor de bezetting van de Indonesische ambassade door Zuid-Molukkers. 

De Kamerverkiezingen waren echter pas in mei 1971 en Udink kreeg er steeds meer 
last van. W.L. Brugsma schreef in Haagse Post over ‘sheriff ’ Udink en vergeleek hem 
met de aartsconservatieve Amerikaanse vicepresident Spiro Agnew. Frits van der Poel 
plaatste een foto van hem in zijn column in Het Vrije Volk met het onderschrift: ‘Zou 
uw kind van Udink een snoepje mogen aannemen?’7 Udink trok zich er weinig van 
aan. In een van zijn interviews liet hij zich ontvallen: ‘Ja het klinkt heel onmodern 
hoor, maar ik ben nu eenmaal onmodern.’8

Pas toen hij de indruk wekte aansluiting te zoeken bij sgp en gpv werd hij door 
de partijtop op de vingers getikt. Hij liet zich door zijn campagneteam zelfs overhalen 
zichzelf met een Beatles-pruik op in krantenadvertenties aan te prijzen. Daarna wan-
delde hij met zijn partijgenote freule Wttewaall van Stoetwegen door hartje Amsterdam, 
omstuwd door journalisten. Een piepjonge Paul Witteman rapporteerde in De Tijd: 

Wat vindt u nou van de toestanden rond het monument’, vraagt Udink met een 
bezorgde blik aan een van de oudere voorbijgangers. ‘Waardeloos mijnheer’, luidt 
het antwoord. ‘Precies’, zegt Udink opgelucht, ‘dat vinden wij namelijk ook. Ik ben 
Udink, lijsttrekker van de chu.’ ‘Oh, maar dat is nog veel erger’, repliceert de voor-
bijganger, die daarmee het gezelschap in schaterlachen doet uitbarsten.9

BÉ UDINK (1926-2016)
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Bij de verkiezingen zakte de chu van 12 naar 10 zetels, in die tijd een fors verlies. De 
Telegraaf weet dit vooral aan de knullige acties van Udink, die hem zijn geloofwaardig-
heid zouden hebben gekost.10 

In het nieuwe kabinet-Biesheuvel promoveerde Udink naar het zwaardere depar-
tement van Volkshuisvesting. Hij breidde de huurliberalisatie uit en voerde de huur-
harmonisatie in. Dat bracht hem voortdurend in botsing met links. Udink ervoer het 
kabinet-Biesheuvel als een slecht namaaksel van het goed geleide en zakelijker kabi-
net-De Jong. ‘Biesheuvel’ was ‘van a tot z politiek’.11 Het kabinet kwam snel ten val door 
onderlinge ruzie. Udink zou geprobeerd hebben de kemphanen met elkaar te verzoe-
nen, maar de notulen van de ministerraad bevestigen dat niet. Nadat de ds70-ministers 
uit het kabinet waren gestapt, kreeg Udink er tijdelijk de portefeuille van Verkeer en 
Waterstaat bij. Intussen was zijn partijvoorzitter al bij hem langs geweest met de mede-
deling dat hij geen hoge plaats op de chu-lijst zou krijgen. Conservatieve  elementen 
vielen namelijk niet goed bij de beoogde fusiepartners kvp en arp.12 

Minister Bé Udink op Schiphol, 18 november 1969 [nationaal archief/anefo – eric koch]
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BÉ UDINK (1926-2016)

Na zijn aftreden in 1973 vroeg premier Den Uyl hem ambassadeur bij de Verenigde 
Naties te worden, maar Udink voelde daar niets voor vanwege zijn schoolgaande kin-
deren.13 Aan het eind van dat jaar trad hij toe tot de raad van bestuur van het grote 
bouwconcern ogem waarvan hij in 1978 voorzitter werd. In 1980 werd duidelijk dat dit 
bedrijf failliet ging en Udink kreeg daarvan de schuld. Hij vertrok uiteindelijk met een 
gouden handdruk van 1,5 miljoen gulden en bleef daarna altijd het symbool van falend 
ondernemerschap. Hij ging landschappen schilderen – vaak kleurrijke maar verlaten 
vlakten –, en zou nooit meer aan de bak komen.

Typisch Udink: op 23 maart 1977 stapt hij als ogem-topman in New York over op een 
binnenlandse vlucht met een zwaar pak onder zijn arm. In dat pak zit een kristallen 
vaas, gekocht voor zijn lunchafspraak in Washington. Op de vraag van een stewardess 
of zij kan helpen het pak in het bagagerek te leggen, antwoordt Udink gevat: ‘Heel 
vriendelijk van u, maar kijk uit, misschien zit er wel een bom in.’ Geschrokken waar-
schuwt ze: ‘Zegt u dat niet mijnheer, zegt u dat niet.’ Waarop Udink stug volhoudt: ‘Ja 
hoor, er zit een bom in.’ En terwijl de stewardess nog wanhopig uitroept: ‘O meneer, ik 
wou dat u dat niet gezegd had’, storten de bodyguards van Rosalynn Carter, de echt-
genote van de president die drie rijen achter Udink in het vliegtuig zit, die het woord 
‘bom’ hebben opgevangen, zich op de oud-minister en slaan hem in de boeien. De 
ambassadeur moet eraan te pas komen om Udink vrij te krijgen, die de volgende mor-
gen door een Amerikaanse rechtbank ook nog wordt veroordeeld tot een boete van 
1000 dollar wegens valse aangifte.14 Een beetje dom!
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