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Een bewindspersoon is ook maar een mens.

Toch? 

Over politieke en publieke moraliteit rondom aftreden 

Charlotte Brand 

‘Een burgemeester is ook maar een mens. Toch?’ Dit was de kop boven een artikel 
uit dagblad Trouw van 19 december 2013. Onderwerp van gesprek was burgemeester 
van Maastricht Onno Hoes (vvd) die onder vuur lag vanwege zijn buitenechtelijke 
liefdesleven. Deze privékwestie bleek politieke consequenties te hebben. De aanhou-
dende media-aandacht werd hem uiteindelijk politiek fataal. Meerdere fracties in de 
Maastrichtse gemeenteraad meenden dat de persaandacht te schadelijk was voor het 
aanzien van het ambt van burgemeester.1 
 Wie speelt in de hogere regionen van de politiek weet als geen ander dat er striktere 
morele maatstaven gelden dan buiten de politiek. Dat geldt al helemaal voor de ere-
divisie van het Haagse politieke spel: de dames en heren uit vak K. Het leven van een 
minister of staatssecretaris ligt immers altijd onder een vergrootglas. Het persoonlijke 
is altijd en immer politiek.2 In de politiek bestaan in feite twee soorten van moraliteit. 
De eerste is de politieke moraal waar het gaat om politieke gedragsregels: de gedeelde 
normen en waarden van zowel Tweede en Eerste Kamerleden als bewindspersonen 
ten aanzien van de parlementaire werkwijze en omgangsvormen die gelden in de poli-
tieke ruimte.3 Deze zijn veelal ongeschreven van aard, maar als algemeen aanvaarde 
regels worden ze in principe gevolgd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de wijze van 
debatteren: zakelijk en gespeend van emoties, in de Kamer spreken via de voorzitter 
en elkaar laten uitpraten. Daarnaast bestaat de publieke moraal. Deze is ingegeven 
door publieke waarden en opvattingen en zeden die een groot deel van de samenleving 
onderschrijft. Het betreft hier zowel burgers als zeker ook politici. Een politicus wordt 
immers beschouwd als hoeder van de moraal en heeft aldus een voorbeeldfunctie. 
Zowel de politieke als de publieke moraal is van wezenlijk belang bij het politiek func-
tioneren van een bewindspersoon. 
 Dat normen en waarden een rol spelen in de politiek, en in het bijzonder in het spel 
in en rondom het Haagse Binnenhof, is evident. Zolang iedereen de (uiteraard tijdge-
bonden) zeden, normen en waarden onderschrijft, is er geen probleem. Anders wordt 
het wanneer er botsingen ontstaan. Dat was het geval bij Sidney van den Bergh (vvd), 
minister van Defensie in het kabinet-De Quay, die zich in 1959 genoodzaakt voelde 
om al na enkele maanden het Haagse Binnenhof te verlaten. In dit artikel wordt aan 
de hand van dit geval uit de doeken gedaan hoe opvattingen over moraal en fatsoen, 
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en over wat privé is en wat politiek, met elkaar in botsing kwamen en wat daarvan de 
gevolgen waren.4 

Een koopman op Defensie

Na de Kamerverkiezingen van 12 maart 1959 kwam er een kabinet tot stand onder 
leiding van kvp’er Jan de Quay. Na jaren van rooms-rode coalities was nu sprake van 
een centrumrechts kabinet met de vvd. De liberalen kregen de post Defensie in han-
den. vvd-partijleider en fractieleider in de Tweede Kamer P.J. Oud schoof hiervoor de 
60-jarige topman van Unilever Sidney van den Bergh (1898-1977) bij De Quay naar 
voren. Van den Bergh leek gezien zijn ervaring in het bedrijfsleven uitermate geschikt 
om de op het departement heersende financiële en organisatorische problemen aan 
te pakken. Van den Bergh kwam uit een politiek geëngageerde familie. Zijn vader was 
achtereenvolgens voor de Liberale Unie en de Liberale Staatspartij lid geweest van de 
Tweede en Eerste Kamer. Zijn moeder bekleedde de functie van penningmeester bij de 
vdb. Van den Bergh was eerst ook lid van deze partij en vertrok in 1948 naar de in dat 
jaar opgerichte vvd. In 1951 trad hij als penningmeester toe tot het partijbestuur en hij 
stond hier al snel bekend als ‘de geldbuidel van de vvd’.5 

Minister Sidney van den Bergh bezoekt een oefening in La Courtine (Frankrijk), 7 juli 1959
[nationaal archief/anefo – wim van rossem]
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Van den Bergh was zijn loopbaan begonnen bij de margarinefabriek van zijn familie. 
In 1927 fuseerde het bedrijf met het bedrijf van margarinefabrikant Jurgens tot de 
Margarine Unie. Een aantal jaren later ging dat bedrijf met de Britse zeeponderneming 
Lever Brothers op in multinational Unilever. Van den Bergh werkte zich op tot topman 
van Unilever.6 De Quay was enthousiast over de kandidaat-minister: 

V.d. Bergh had ik vroeger wel eens ontmoet in militaire aangelegenheden. Ik wist 
dat hij in de Londense tijd een belangrijke functie had gehad in de administratie 
van het leger. Hij had toen een hoge rang. Ik meen dat hij een generaal van de 
administratie was geworden. Maar het was ook een groot zakenman. Tenslotte is 
defensie ook een grote zaak. Ik was erg blij met Sidney v.d. Bergh.7 

Gezien zijn hoge positie had Van den Bergh wel even getwijfeld over een overstap 
naar de Haagse politiek. Hij vroeg zich af: ‘Wat als ik onverwacht de ministersteek 
moest afzetten?’8 Nadat Van den Bergh met de Raad van Bestuur van Unilever een 
terugkeergarantie was overeengekomen, kon de beëdiging tot minister op 19 mei 1959 
plaatsvinden. De nieuwbakken minister liet in De Telegraaf optekenen: ‘Ik ben mijn 
leven lang industrieel en koopman geweest en ik heb mijn leven lang zaken gedaan als 
industrieel en koopman. Nú kan ik dat dus niet anders meer. Ik zal mijn departement 
óók als een koopman drijven.’ Verder werd in de krant kort gewag gemaakt van het feit 
dat de minister driemaal getrouwd was geweest en dat hij op korte termijn opnieuw in 
het huwelijk wilde treden. 9 Dit laatste voornemen zou hem als minister fataal worden.

Een verhouding met ‘mevrouw L. uit Amerika’ 

Van den Bergh was in 1957 weduwnaar geworden. Hij kreeg enige tijd later een relatie 
met de nog niet officieel gescheiden, 22 jaar jongere Amerikaanse vrouw van Nederlandse 
afkomst Helga Lek-Bendix. Zij raakte met haar man Frederik Lek verwikkeld in een ‘vecht-
scheiding’ over de voogdij van de kinderen. Van den Bergh stond zijn geliefde in de rechts-
zaken zo goed mogelijk bij en vloog geregeld naar Amerika. Daarnaast ondersteunde hij 
haar ook financieel. Lek was over de bemoeienis van de nieuwe vriend van zijn vrouw niet 
te spreken. Hij dreigde Van den Bergh aan te klagen wegens overspel. Op die manier, zo 
dacht hij, zou de voogdijzaak in zijn voordeel beslecht worden. Lek ging zelfs zover dat 
hij detectives inhuurde om de gangen van zijn vrouw en die van de minister na te gaan.10 

Daar Van den Bergh de affaire als een privékwestie beschouwde, had hij de proble-
men hieromtrent niet tijdens de formatie gemeld.11 Deze werden pas echt bekend bij 
de Haagse politieke top nadat Lek een nicht had geïnstrueerd De Quay te bellen. Op 
20 juli 1959 – het kabinet was net twee maanden in functie – telefoneerde zij met de 
minister-president. De Quay noteerde in zijn dagboek: ‘Toen Mevr. Lek; ze had giste-
ren al opgebeld, over een nare zaak met Sydney v.d. Bergh, haar neef, diens vrouw enz. 
Het blijkt dat S. v.d. B. een verhouding heeft gehad met Mevrouw L. (uit Amerika). Er 
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dreigt een pers-campagne.’12 In 1979 zou De Quay in een vraaggesprek met historici 
uitvoeriger ingaan op het gesprek dat hij voerde met mevrouw Lek:

[…] toen kreeg ik alle mogelijke verhalen te horen, over het persoonlijk morele 
gedrag van de heer Van den Bergh. Over verhoudingen die hij had en dreigementen 
t.a.v. hem […] en met de mededeling, dat alles over twee dagen in alle grote bladen 
van de wereldpers bekend zou worden gemaakt. […] Het was een vervelende zaak 
en het was duidelijk dat er lelijke kanten in die aanklacht zaten, in de zin van: die 
gefortuneerde Van den Bergh, die nog deze mooie post heeft gekregen, die gaat ons 
nu nog te pakken nemen.13 

De minister-president besloot tot overleg met vicepremier Henk Korthals (vvd) en 
partijleider Oud. De minister-president noteerde over dit onderhoud in zijn dagboek: 
‘Conclusie; zeer afkeurenswaardig; v.d. Bergh die in U.S.A. is direct ontbieden; pers-re-
acties afwachten.’14 De minister van Defensie moest op het matje komen bij De Quay. 
Van den Bergh gaf daar openheid van zaken. Helga Bendix en Frederik Lek waren een 
kleine maand eerder op 29 juni 1959 officieel gescheiden. De minister van Defensie ver-
telde dat Bendix nu alleen nog verwikkeld was in een moeizame voogdijzaak. Als hier-
over een gerechtelijke uitspraak kwam, wilde de minister met zijn nieuwe liefde trou-
wen. Volgens Van den Bergh reageerde De Quay op deze mededeling met het advies: 
‘Ga wat minder naar Amerika en trouw zo vlug mogelijk.’15 Van den Bergh dacht hier-
door dat de kwestie wel zou loslopen. Op 24 juli lichtte De Quay, samen met Korthals, 
minister van Financiën Jelle Zijlstra (arp) en minister van Economische Zaken Jan De 
Pous (chu) in over de kwestie. Ze spraken af een afwachtende houding aan te nemen 
en dus ‘thans niets te doen’.16 Dit bleek later een kapitale inschattingsfout te zijn. 

‘Schand-verhalen’ in de buitenlandse pers 

Het duurde niet lang voordat de zaak publiek werd. Op 28 juli 1959 stond minister Van 
den Bergh in de vergaderzaal van de Eerste Kamer om de wijziging van Dienstplicht-
wet toe te lichten. Tijdens het debat kreeg hij van een Kamerbode een briefje waarin 
stond dat het Amerikaanse persbureau Associated Press (ap) via een telexbericht mel-
ding maakte van de kwestie:
 

San Diego. California. A superior court divorce suit yesterday charged major-gen-
eral Sidney James van den Bergh, Netherlands Minister of Defense, with adultery. 
The suit brought by Frederik Lek, 50, retired businessman living in San Diego, 
alleged that Van den Bergh had also given Mrs. Helga Helena Lek expensive jew-
elry, a 13.000 dollar sports car, a mink coat and a 100.000 dollar trust fund. […] 
He charged that Mrs. Lek and Van den Bergh shared an apartment. […] Lek, who 
asks a divorce and custody of two children, Samuel, 8, and Barbara, 4, said he and 
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his wife were married at Las Vegas, Nevada, June 5, 1947, and separated last June 
29. He said that Mrs. Lek has taken the children without his consent to Wassenaar, 
Holland.17 

Lek beschuldigde zijn ex-vrouw van overspel en van het onttrekken van de kinderen 
aan het vaderlijk gezag door ze zonder zijn toestemming mee te nemen naar Neder-
land. Hij vroeg de rechter op grond hiervan hem de voogdij over de twee kinderen toe 
te wijzen. Volgens vvd-partijhistoricus Henk Vonhoff had Van den Bergh zelfs zijn 
diplomatieke paspoort gebruikt om de kinderen naar Wassenaar te laten reizen.18 Het 
is niet duidelijk of Van den Bergh zijn diplomatieke paspoort inderdaad op de door 
Vonhoff geïnsinueerde wijze heeft gebruikt. Als de vader van de kinderen geen toe-
stemming had gegeven voor een bezoek aan Wassenaar, kon hij Van den Bergh inder-
daad aanklagen wegens kinderontvoering. Bij een aanklacht tegen Van den Bergh kon 
deze, zodra hij in Amerika was, gearresteerd worden. Deze mogelijkheid zou voor een 
minister, met name een van Defensie die veel in de Verenigde Staten moest zijn, een 
absoluut onwerkbare situatie opleveren.

De grote Franse kranten France-Soir en Paris-Presse namen het Amerikaanse pers-
bericht over. In Nederland opende De Waarheid op 28 juli met de kop ‘Minister van 
den Bergh in opspraak gebracht’. Volgens de communistische krant ging al langer het 
gerucht dat de bezoeken van de minister verband hielden met ‘persoonlijke aangele-
genheden’. Ook enkele regionale kranten maakten melding van de kwestie.19 

De Quay sprak op de avond van 28 juli met Korthals en Oud, en vond hen aan zijn 
zijde: ‘Ik hechtte veel waarde aan hun oordeel omdat ik een grote politieke rel wilde 
voorkomen. Want als ik de beslissing genomen zou hebben tegen het oordeel van deze 
heren in, dan had dit konsekwenties gehad.’ In zijn dagboek refereerde hij een dag later 
aan het gesprek: ‘Gisteravond telefoon over Couranten berichten in buitenlandse pers, 
met schand-verhalen. V.d. Bergh zal moeten bedanken. Nu snel handelen.’20 

Een dag later, op 29 juli, opende De Waarheid opnieuw met de kwestie. De krant 
schreef dat het opvallend was dat de Nederlandse bladen ‘tot op heden volledig zwij-
gen. […] Naar wij vernemen, heeft de Regeringsvoorlichtingsdienst, na overleg op 
hoog niveau, de bewuste bladen verzocht, niet tot publicatie over te gaan.’ Deze bewe-
ring lijkt te kloppen. In het archief van het kabinet van de minister-president bevindt 
zich namelijk een memorandum van de secretaris-generaal van Algemene Zaken Cees 
Fock aan De Quay gedateerd op 29 juli 1959. Fock kwalificeert hierin het artikel over 
de persoonlijke perikelen van de minister van Defensie in De Waarheid als ‘op zich 
zelf […] niet zo belangrijk’. In het vervolg van het memorandum verwijst hij echter 
naar een gemaakte afspraak van de rvd met de hoofdredacteuren om de kwestie-Van 
den Bergh te beschouwen als een privéaangelegenheid. De hoofdredacteuren waren 
hiertoe alleen bereid als Van den Bergh politieke consequenties uit het gebeuren zou 
trekken: ‘Verschillende couranten, o.a. “Trouw” hebben Dr. Lammers [directeur rvd] 
gezegd, dat zij hun stilzwijgen over deze zaak niet zullen volhouden, indien de politieke 
consequentie (dus aftreden) zou uitblijven.’21 In feite zetten de hoofdredacteuren de 
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minister-president voor het blok. Zij gunden Van den Bergh een politiek vertrek met 
opgeheven hoofd en besloten nog niet over de persoonlijke kwestie van de minister 
te berichten, met als dreiging dat ze flink zouden uitpakken als de bewindsman wel 
zou aanblijven. Dat zij zich zo opstelden, past in een verandering die mediahistoricus 
Huub Wijfjes signaleert in de politieke journalistieke cultuur van de jaren zestig van 
de twintigste eeuw. Vóór de ontzuiling volgde de pers de Haagse politiek nog braaf 
en volgzaam, maar daarna hadden de politiek journalisten tot taak ‘in naam van het 
publiek de politiek – en dan vooral het gebruik van macht – kritisch te volgen’.22 

Op diezelfde dag was er opnieuw overleg tussen De Quay, Van den Bergh, Korthals 
en Oud. Ook de aankomende mevrouw Van den Bergh was hierbij aanwezig. De bood-
schap was helder: de minister moest opstappen. Dit overviel Van den Bergh: 

Ik had geen moment verwacht dat mijn ministerschap in het geding zou komen. 
Dat Oud dermate kleinzielig kon zijn, kwam voor mij als een complete overrom-
peling […] Ook Korthals vond dat ik door de blaam die op mijn privé-leven was 
geworpen hoorde af te treden. Blaam? Ik meende dat ik niet onfatsoenlijk had 
gehandeld en geen consequenties aangaande mijn ministerschap hoefde te aan-
vaarden.23 

In een extra overleg op 30 juli sprak De Quay uit dat hij anders dacht over ‘de bete-
kenis van het huwelijk’. Ook minister van Binnenlandse Zaken Edzo Toxopeus zei dat 
hij ‘wat de morele kant betreft een volkomen gelijkluidend oordeel [had], dat afweek 
van V.d. Bergh.’24 Volgens minister van Financiën Jelle Zijlstra vond het merendeel 
van de ministerraad ‘dat het toch wel te ver zou gaan om een collega die intussen 
ons aller respect had verworven op deze wijze af te danken’.25 Zijlstra zou later in zijn 
memoires ook optekenen dat De Quay danig met de kwestie in zijn maag zat: ‘Volgens 
zijn morele maatstaven kon het niet, maar hij was er niet de persoon naar om over 
anderen te gaan zedemeesteren.’26 Het waren uiteindelijk vicepremier Henk Korthals 
(vvd) en partijgenoot Oud die het eindoordeel velden. Bij de keuze om de minister 
van Defensie te lozen gaf ‘fatsoen’ dus uiteindelijk de doorslag. Van den Bergh: ‘Oud 
vond het onzedelijk dat ik als weduwnaar soms in het gezelschap verkeerde van een 
nog niet gescheiden vrouw die ik wilde huwen. Hij kon mijn gedrag niet accepteren, 
wat verband hield met zijn ouderwetse opvattingen. Hij meende dat iemand onder 
zulke omstandigheden geen minister kon blijven.’27 Overigens spreekt Van den Bergh 
in zijn memoires nergens over het feit dat hem een mogelijke veroordeling wegens 
overspel en kinderontvoering boven het hoofd hing. 

Korthals, Oud en Toxopeus meenden dat Van den Bergh grenzen van wat fatsoen-
lijk was voor een minister, had overschreden. Ook De Quay zelf zou in een brief aan 
Van den Bergh jaren later benadrukken dat de reden waarom hij vond dat de minister 
van Defensie moest vertrekken, lag in het feit dat zij verschilden van mening over wat 
betamelijk was: ‘Jammer dat verschil van inzicht over bepaalde zedelijke normen er 
een spoedig einde aan maakte.’28 Eind jaren zeventig tekende De Quay op dat hij het 
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vanuit christelijk oogpunt niet wenselijk vond dat Van den Bergh als minister van 
Defensie aanbleef.29 De minister-president, de vicepremier, Oud en Toxopeus maakten 
geen van allen gebruik van de wel aanwezige politieke argumentatie. De aangifte van 
Lek tegen Van den Bergh voor overspel en kinderontvoering, die mogelijk kon leiden 
tot arrestatie van de minister in de Verenigde Staten, leverde zeker voor een bewinds-
man van Defensie een onwerkbare situatie op. Waarschijnlijk speelde dit gegeven wel 
in het achterhoofd bij de collega’s en de partijleider van Van den Bergh, maar ging de 
morele argumentatie boven de politieke. Bovendien speelde de publicitaire druk, met 
daaraan gekoppeld de mogelijke negatieve electorale invloed, een rol van betekenis. 
Dat Van den Bergh tijdens de formatie had gezwegen over wat er in zijn privéleven 
gaande was, moet voor De Quay, Beel en Oud hebben gewezen op een gebrek aan 
politiek gevoel en inzicht van de vvd’er.30 

Uiteindelijk begreep Van den Bergh dat hem door het gebrek aan steun van zijn 
eigen partij geen andere keuze overbleef dan op te stappen. Hij schreef in zijn memoi-
res: ‘Dat ik me tenslotte bij hun zienswijze neerlegde, hield meer verband met partij-
liefde dan met delen van hun ethische opvattingen.’31 Op de ochtend van 30 juli 1959 
diende Van den Bergh, na amper drie maanden minister te zijn geweest, zijn ontslag 
in bij de koningin, ‘teneinde volkomen vrijheid van beweging te hebben bij de behan-
deling van een particuliere aangelegenheid’.32 Tijdens de ministerraad van diezelfde 
morgen deelde de minister-president het vertrek van Van den Bergh mee.33 Op 31 juli 
werd het aftreden van de minister van Defensie openbaar. 

De Telegraaf schreef dat het aftreden ‘in het zomerse, bijna verstilde politieke leven 
van Den Haag’ was ingeslagen als een bom. Het Algemeen Handelsblad betreurde dat 
Van den Bergh, van wie iedereen hoge verwachtingen had, het veld had moeten rui-
men. Ook in kranten van andere signatuur werd uitgebreid stilgestaan bij het aftreden 
van Van den Bergh en zijn rol in de echtscheidingszaak. De Volkskrant veroordeelde 
de rol van de minister van Defensie.34 Het Vrije Volk van 1 augustus kwam nog terug 
op de stilte in Nederland na de berichten in de Amerikaanse en Franse pers: ‘Hier of 
daar is beweerd, dat de Nederlandse bladen onder druk van regeringszijde van publi-
katie hebben afgezien. Dit is kwaadsprekerij […] Iedere hoofdredactie heeft geheel uit 
eigen overweging zelfstandig gehandeld.’ Dit klopte omdat het een afspraak betrof die 
vrijwillig was gemaakt. De hoofdredacteuren hadden duidelijk gemaakt dat zij zich in 
elk geval de vrijheid voorbehielden om uitvoerig te schrijven over de zaak als Van den 
Bergh zou aanblijven. De krant vond dat van Van den Bergh ‘correct en verstandig’ was 
geweest door zich uit zijn functie terug te trekken. 

Oud huilde een week na het aftreden in het partijblad Vrijheid en Democratie kro-
kodillentranen: ‘De tragiek van het heengaan van de Minister van Defensie heeft ons 
allen ontroerd. Een ambtsvervulling waar wij zulke goede verwachtingen durfden te 
koesteren, ternauwernood begonnen, kwam tot een abrupt einde. Wij beseffen de 
onvermijdelijkheid van het door hem genomen besluit.’35 Over de druk die hij op Van 
den Bergh had uitgeoefend, repte hij met geen woord, en daarmee gumde hij zijn eigen 
aandeel in de val van de minister weg. Hij wilde zich zo discreet mogelijk van Van den 
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Bergh ontdoen. Hoogstwaarschijnlijk wilde Oud niet dat zijn invloed zichtbaar werd 
voor de buitenwereld omdat de liberalen dan neergezet zouden kunnen worden als 
moraalridders. Anderzijds is het ook mogelijk dat hij het Van den Bergh gunde om de 
eer aan zichzelf te houden. 

Een illusie armer 

Van den Bergh ging na zijn aftreden met vakantie. Daarna keerde hij, zoals hij had 
afgesproken, terug in het bedrijfsleven. De oud-minister kreeg tal van brieven van 
vrienden en bekenden. Ook collega’s, minister van Maatschappelijk Werk Marga 
Klompé en minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns (beiden kvp), schreven Van 
den Bergh dat zij het spijtig vonden dat hij het kabinet had moeten verlaten. Van den 
Bergh reageerde daarop in een brief aan Klompé als volgt: 

Ik weet, dat wij beiden uitgaan van een andere godsdienstige en morele opvatting. 
Ik hoop, dat je van mij zult willen accepteren, dat ik voor mijzelf het gevoel heb 
niets gedaan te hebben, wat tegen de in mijn kringen gehuldigde opvattingen van 
eer en geweten ingaat. Ik had dan ook gemeend, toen dreigementen tegen mij uit-
gesproken werden, dat de Nederlandse publieke opinie hierop niet zou reageren en 
dat ik, door de betrokken vrouw zo snel mogelijk te trouwen, iedereen zou overtui-
gen van mijn eerbare bedoelingen. Het heeft niet zo mogen zijn en ik heb daarom 
gemeend onmiddellijk ontslag te moeten vragen om mijn collegae in de regering 
niet voor verdere moeilijkheden te stellen. Het doet mij veel genoegen uit je brief 
te lezen, dat dit gewaardeerd wordt.36 

De fractievoorzitter van de vvd in de Eerste Kamer Van Riel meende dat het Van den 
Bergh bij de formatie ‘aan wezenlijke openhartigheid’ had ontbroken. Van den Bergh 
schreef Van Riel daarop dat hij ‘pijnlijk getroffen’ was door het feit dat hij zo weinig 
steun had gekregen van zijn liberale collega’s: ‘Als de liberalen mij gesteund hadden 
was de zaak n.m.m. [naar mijn mening] zonder al te grote opschudding te redden 
geweest.’37 Oud kreeg deze brief van Van den Bergh ook onder ogen en stuurde een 
brief aan de gewezen minister. Hij schreef dat hij het gebeurde eveneens als pijnlijk 
ervoer, temeer daar zij al dertig jaar vrienden waren. De vvd-voorman meende even-
wel dat hij Van den Bergh niet in de steek had gelaten en hem slechts goede raad had 
gegeven: ‘Houd de eer aan Uzelf, heb ik gezegd, en wacht niet, totdat Gij onder hoogst 
onaangename omstandigheden tot heengaan zult worden gedwongen.’ Net als Van Riel 
vond Oud dat Van den Bergh niet openhartig genoeg was geweest bij de kabinetsfor-
matie, maar ‘denk niet, dat ik dit toeschrijf aan een gebrek aan wezenlijke openhartig-
heid Uwerzijds, Gij hebt het gevaar onvoldoende onderkend’.38 

Het gebrek aan openheid van zaken kan Van den Bergh inderdaad worden ver-
weten. Hij had een kostbare inschattingsfout gemaakt. Hij schreef aan Oud dat hij en 
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zijn toekomstige vrouw niet hadden verwacht dat Lek daadwerkelijk de publiciteit zou 
zoeken. Daarnaast was Van den Bergh ervan overtuigd dat ‘de Nederlandse pers en 
publieke opinie zich van dergelijke zaken niets zou aantrekken’. Hij gaf wel toe dat hij 
zich hierin ‘schromelijk vergist’ had.39 Zelf vatte de opgestapte minister in een brief aan 
een bekende zijn ministerschap als volgt samen: ‘Ik zit weer op mijn stiel bij Unilever 
en ben waarschijnlijk een illusie armer en een ervaring rijker.’40 Op 18 oktober 1960 
trouwde Van den Bergh met Helga Bendix. Lek verloor de voogdijzaak en de kinderen 
kwamen in Nederland wonen. 

Publieke moraal zorgt voor politiek graf 

De casus van Van den Bergh maakt inzichtelijk dat een bewindspersoon niet zonder 
meer gelijkgesteld kan worden met een ‘gewone burger’. Voor hem gelden strengere 
normen en waarden. Voor Korthals en Oud en ook voor De Quay waren de morele 
grenzen overschreden van wat de huwelijkse standaard moest zijn en wat voor een 
bewindsman anno 1959 betamelijk was. Dit woog zwaarder dan de mogelijke juridi-
sche consequenties van de affaire. Van den Bergh groef zijn eigen politieke graf door te 
zwijgen over een particuliere aangelegenheid die het risico van negatieve persreacties 
en dito politieke gevolgen in zich droeg. De minister van Defensie was verrast door de 
zet van Lek om de publiciteit op te zoeken. Daarmee legde Lek bewust het privéleven 
van een politicus onder het vergrootglas. Zowel de buitenlandse als later ook de bin-
nenlandse kranten speelden in deze kwestie een cruciale rol. De buitenlandse kranten 
gooiden de voogdijzaak en het liefdesleven van de minister op straat. De hoofdredac-
teuren van de grote Nederlandse dagbladen verhoogden ook de druk op De Quay, 
Korthals en Oud met de afspraak voorlopig niet te schrijven over de kwestie. De ver-
zuilde pers vormde in het interbellum nog een sterk beschermingsmechanisme voor 
de minister van de eigen zuil, maar eind jaren vijftig werd de toon van de journalisten 
van een aan de minister geestverwante krant kritischer. De druk van kranten tijdens 
politieke crisismomenten nam toe. Artikelen over de kwestie-Van den Bergh in dag- en 
weekbladen zorgden voor extra druk op deze momenten en daarmee voor druk op de 
politieke top, in dit geval De Quay, Korthals en Oud. Deze heren realiseerden zich dat 
de negatieve berichten een eigen dynamiek met zich meebrachten en dat de daarmee 
samenhangende negativiteit niet meer was te keren. De enige optie was dat Van den 
Bergh vertrok. 

Een minister of staatssecretaris moet zich tot op de dag van vandaag realiseren 
dat een private kwestie, waar het gaat over het al dan niet overschrijden van bepaalde 
normen, altijd kan uitgroeien tot een publieke zaak en daarmee ook tot een publie-
kelijk aftreden. De druk van de media op het publieke leven van een bewindspersoon 
is in de loop van de jaren steeds verhoogd door een toename van het aantal media- 
uitingen, de omloopsnelheid en het grotere bereik. Want het persoonlijke is, juist voor 
een bewindspersoon, altijd politiek.
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