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Een fijn mens, een trouwe kameraad

Ep Wieldraaijer (1927-2017)

Abraham Stemerdink

Zomaar een bericht in een krant: In een woning van een appartementencomplex aan 
de Boulevard 1945 in Enschede is vanmiddag een dode man aangetroffen. De politie 
heeft in de woning onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de overledene. Later 
op de dag liet de politie weten dat er sprake was van een natuurlijke doodsoorzaak.1 
Op 17 februari 2017 meldde dezelfde krant, Tubantia, dat het ging om het oud-Ka-
merlid Ep Wieldraaijer, 89 jaar. De in Borne geboren Egbert Roelof Wieldraaijer was 
via een loopbaan in de textielindustrie bestuurder in de vakbeweging geworden en 
werd in 1963 lid van de Tweede Kamer voor de pvda. Dat zou hij tot 11 september 1974 
blijven. In deze periode was hij ook nog lid van Provinciale Staten van Overijssel (juni 
1966 – december 1967) en lid van het Europees Parlement (juli 1973 – september 1974). 
Nog net tijdens zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer, op 3 september 1974, werd 
hij wethouder van Onderwijs, Sociale Zaken, Maatschappelijk werk en Economische 
Zaken van Almelo. In 1978 zette hij zijn bestuurlijke loopbaan voort als burgemeester 
van Avereest, een functie die hij tot 1 april 1988 uitoefende.

Ik heb Ep Wieldraaijer begin 1965 leren kennen toen ik deel ging uitmaken van de 
militaire commissie van de pvda. Van deze commissie maakten ook de Kamerleden 
kolonel b.d. Wiebe Wierda en de voormalig dienstplichtig sergeant Ep Wieldraaijer 
deel uit, de eerste voor de strategie en het ‘ijzerwerk’, Wieldraaijer voor het personeel 
van Defensie. Wieldraaijer hield zich in de Tweede Kamer niet alleen bezig met Defen-
sie maar ook met regionaal-economische en sociale zaken. Hij was in 1973 een van de 
woordvoerders van de pvda bij de behandeling van de ontwerp-Machtigingswet inko-
mensvorming en bescherming werkgelegenheid. Ik kon het van het begin af aan goed 
met hem vinden. Hij was geboren in het oosten van het land, in Borne, ik in Winters-
wijk, zijn ouders werkten in de textiel, mijn ouders ook, hij was bestuurder geweest van 
de nvv-bond ‘De Eendracht’, mijn vader lid. Maar wat misschien wel doorslaggevend 
was voor onze vriendschappelijk verhouding was dat wij alle twee sprekers waren van 
nagenoeg hetzelfde dialect. De Achterhoek en Twente verstaan elkaar wat dat betreft 
prima. Ik heb soms met verbazing naar hem geluisterd als hij mij vertelde welke werk-
zaamheden hij allemaal had verricht: loopjongen, leerling-machinebankwerker, maga-
zijnbediende, jacquard-kaartenmaker, wever, bode-beambte bij ‘De Eendracht’.

Wat bewoog Ep Wieldraaijer om zo bezig te zijn in de vakbond, de politiek en 
het bestuur? 
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Ik heb geleerd dat opkomen voor de zwakkeren in de samenleving belangrijk is. Als 
je uitgaat van gelijkwaardigheid van mensen moet je dat ook in de maatschappij 
zo regelen. Ik heb een hartgrondige hekel aan discriminatie. Mijn zoon en dochter 
heb ik geprobeerd dat mee te geven. In mijn vakbondsperiode heb ik veel voordeel 
gehad van mijn kennis van het dialect. Hierdoor had ik in Twente altijd gemak-
kelijk contact. Voor mij geldt nog steeds de oude vakbondsleus ‘Alleen bereikt ge 
niets. Maar samen alles!’2 

Dat opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, dat was wat Ep Wieldraaijer 
deed, in elke functie die hij vervulde, duidelijk hoorbaar in de Tweede Kamer. Een 
schoolvoorbeeld hiervan is de behandeling van de Defensienota 1964 en van de daaruit 
voortvloeiende begroting van Defensie voor het jaar 1965. Van Ep Wieldraaijer geen 
hoogdravende verhalen over een democratische krijgsmacht in een democratische 
maatschappij, maar een verhaal, voorzichtig inspelend op de ontwikkelingen in de 
maatschappij, met halverwege en tegen het eind van zijn betoog moties over twee kern-

Tweede Kamerlid Ep Wieldraaijer bij demonstrerende vrouwen op het Binnenhof, 20 september 1972   
[nationaal archief/anefo] 
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zaken voor de toen nog dienstplichtige soldaten: een motie over diensttijdverkorting 
en een over de beloning van dienstplichtige militairen. De toenmalige minister van 
Defensie legde volgens Wieldraaijer de volle nadruk op het feit dat door de technische 
ontwikkelingen ook beslissingen kwamen te liggen op lagere leidinggevende niveaus, 
alsmede bij de soldaten, die dan moesten beslissen in de geest van de commandant. 
Wieldraaijer vervolgde: 

Ik heb er in gedachten aan toegevoegd: natuurlijk afhankelijk van de situatie, waar-
voor zij dan komen te staan. Dat vereist meer zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid. De minister is zelfs zo ver gegaan door te zeggen: Wij hebben in het reglement 
staan: ‘De ondergeschiktheid is de ziel van de militaire dienst’; dat woord ‘onder-
geschiktheid’ maakt hoe langer hoe meer plaats voor het woord ‘samenwerking’ en 
ik voeg hieraan toe: misschien komt het er dan nog wel eens van, dat wij op een 
andere wijze die zinsnede gaan lezen.3 

Voorzichtig, aftastend, ging Wieldraaijer verder: 

Maar moet je dan ook niet, wanneer je die ontwikkeling ziet en wanneer daaruit 
voortvloeien mondigheid en zelfstandigheid, bepaalde tradities en vormen door-
breken, die eigenlijk met die samenwerkingsgedachte in strijd zijn, en breken met 
de ongelijkheid in behandeling, die er nu bestaat? Ik vraag mij af, wanneer je met 
elkaar samenwerkt, of je dan nog allerlei gebruiken, zoals de groetplicht binnen 
de kazernes, moet handhaven. Ik kan mij voorstellen dat ook bij de opleiding en 
training van de manschappen juist aan de zelfstandigheidswording en het nemen 
van beslissingen aandacht zal worden besteed.4 

Na deze wat filosofisch getinte woorden en na wat opmerkingen te hebben gemaakt 
over praktische zaken, zoals een gericht loopbaanbeleid bij het burgerpersoneel, de 
woningsituatie, de geneeskundige en geestelijke verzorging en het georganiseerd over-
leg, besteedde Wieldraaijer de rest van zijn betoog aan de positie van de dienstplichtige 
militairen. Daar lag zijn hart en dat kwam niet in de laatste plaats omdat hij zelf van 
februari 1947 tot liefst augustus 1950 zijn dienstplicht had vervuld – voor het grootste 
deel onder moeilijke omstandigheden als foerier in de rang van sergeant in voormalig 
Nederlands-Indië. Hij onderhield als Kamerlid zeer intensieve contacten met dienst-
plichtigen, in kazernes, op conferenties en in militaire tehuizen. 

Speciaal mag wel de zeer omvangrijke correspondentie worden genoemd die hij 
erop na hield. Het is verbazingwekkend hoe hij kans zag dat allemaal bij te houden. 
Wieldraaijer was een schoolvoorbeeld van een Kamerlid dat zich op alle mogelijke 
manieren op de hoogte stelde van wat er leefde bij zijn achterban. Dat deed hij niet 
alleen binnen de sector Defensie, maar binnen zijn hele takenpakket. 

Door zijn goede contacten binnen de krijgsmacht wist Wieldraaijer als geen ander 
dat twee onderwerpen sterk leefden bij de dienstplichtigen: de diensttijd en de belo-
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ning. De minister van Defensie, de latere premier Piet de Jong, wilde in de toekomst 
meer beroepspersoneel, dus minder dienstplichtigen. En dat, gekoppeld aan het gro-
tere aantal dienstplichtigen dat jaarlijks beschikbaar zou komen vanwege de geboor-
tegolf in de voorafgaande jaren, zou ertoe leiden dat een geringer percentage van de 
beschikbare dienstplichtigen daadwerkelijk zou moeten opkomen. De minister wilde 
dat probleem aanpakken met een ruimer vrijstellingsbeleid. Daar was Wieldraaijer het 
niet mee eens: 

Nu geloof ik dat het verschil tussen de aanpak van de Minister en die van ons is, 
dat wij niet naar een ruimer vrijstellingsbeleid streven, doch dat wij vanuit een 
verdeling van de lasten bij grotere lichtingen naar een kortere diensttijd willen. Dat 
is volgens ons ook mogelijk. De minister is daarop niet ingegaan, althans niet expli-
ciet; hij heeft wel aangekondigd dat hij een beslissing in andere geest wil nemen 
door per 1 januari de vrijstelling te verruimen. Wij hebben daarover een andere 
opvatting die wij neergelegd hebben in een motie, mijnheer de Voorzitter, die ik bij 
deze de eer heb op uw bureau te deponeren.5 

De motie sprak als oordeel uit dat een algemene verkorting van de diensttijd mogelijk 
en gewenst was en de voorkeur verdiende boven een ruimer vrijstellingsbeleid. Over 
de beloning van dienstplichtigen diende Wieldraaijer ook een motie in met als kernzin 
dat dienstplichtigen een beloning moesten krijgen overeenkomstig de weddeschalen 
voor beroepsmilitairen in gelijke rang. Dat was Wieldraaijer ten voeten uit: een alge-
meen verhaal, maar vooral ook herkenbaar in zijn concrete punten.

Het bestuur van de pvda verzocht de militaire commissie, op basis van een congres-
uitspraak van november 1967, een militair plan op te stellen. Als lid van die commissie 
kwam ik veel in contact met Ep Wieldraaijer bij het schrijven van de teksten van wat in 
1968 het rapport Doelmatig Defensiebeleid opleverde. Ep was in die periode algemeen 
secretaris van de pvda en dus de ideale verbindingsman met het partijbestuur. Onze 
samenwerking was intensief; ik kwam regelmatig bij hem thuis om te overleggen, niet 
alleen over teksten voor het rapport maar ook over actuele kwesties die in de Tweede 
Kamer speelden. Toen ik in 1970 zelf lid van de Tweede Kamer werd, was het contact 
nog intensiever. Bij mijn komst in de Tweede Kamer werd ik van alle kanten gewaar-
schuwd voor de harde strijd in de fractie over de verdeling van de taken, over de slan-
genkuil die fractie en Kamer zouden zijn. Niets van dat alles was waar. Ep Wieldraaijer 
ontving mij met open armen, stond zonder enig probleem interessante gedeelten van 
zijn takenpakket aan mij af, en begeleidde me op voortreffelijke wijze. Ep Wieldraaijer: 
een fijn mens, een trouwe kameraad. Ik denk met dankbaarheid en genegenheid aan 
hem terug.
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