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HERINNERINGEN/NECROLOGIEËN

 

Een bijzondere Rotterdammer

Frans Jozef van der Heijden (1938-2016)

Ad Lansink

Frans Jozef van der Heijden was een bijzonder Rotterdammer, een man van woorden 
en daden. Niet op zijn Feyenoords, nee gewoon nevengeschikt: woorden en daden dus. 
Hij kon schrijven maar ook praten, luisteren maar ook lezen, denken maar ook doen, 
vooral in bestuurlijke zin. De talloze functies buiten het politieke domein leren dat 
evenzeer als zijn activiteiten als volbloed volksvertegenwoordiger. Overigens is hij in 
Rotterdam noch Den Haag aan een politiek-bestuurlijke functie toegekomen: Frans 
Jozef werd geen wethouder, staatssecretaris of minister. Maar hij was wel een goed 
raadslid, Statenlid en Kamerlid in maar liefst vier verschillende gremia: de gemeen-
teraad van Rotterdam, de Rijnmondraad, de Staten van Zuid-Holland en de Tweede 
Kamer – vier bestuurslagen, die veel maar niet alles met elkaar te maken hebben. 
Gemeten in tijd kon de stoer ogende, goed geklede, zwierige volksvertegenwoordiger 
bij zijn afscheid uit de actieve politiek terugzien op een vrijwel onafgebroken reeks van 
zesendertig jaren in het centrum van de (Zuid-)Hollandse macht. Of Frans Jozef dat in 
1960 voorzag, toen hij bij het dagblad De Stem zijn journalistieke carrière begon, heeft 
hij nooit laten weten. In 1962 stapte de jonge verslaggever over naar de katholieke fusie-
krant De Tijd-De Maasbode. Ongetwijfeld hebben zijn tochten naar de Rotterdamse 
Raadzaal hem op het spoor gezet van het politieke en bestuurlijke werk, dat hij met een 
zekere bevlogenheid is gaan uitoefenen. 

Kruidenierszoon Frans Jozef werd geboren in Rotterdam op 20 maart 1938, luttele 
jaren voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Na de bevrijding ging hij in 
zijn geboortestad naar de Dominicusschool, en vervolgens naar het Sint Franciscus 
College om daar het hbs-b-diploma in de wacht te slepen. Gezien zijn komaf, opvoe-
ding, scholing en eerste banen was het niet verwonderlijk dat Frans Jozef zich in 1968 
meldde voor het lidmaatschap van de kvp – een partij die in deze tijd behoefte had 
aan nieuw bloed. De Nacht van Schmelzer had diepe wonden geslagen, niet alleen 
in Den Haag maar ook in andere steden, waar de kvp na de Tweede Wereldoorlog 
een stevige machtspositie had opgebouwd. Wellicht kregen nieuwelingen daarom 
meteen volop kansen. Zo ook Frans Jozef, die op 1 september 1970 beëdigd werd als 
lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Hij bleef nog twee jaar voor de krant werken 
– dat kon toen kennelijk – om in 1972 zijn journalistieke talenten in dienst te stel-
len van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Na een decennium De Tijd-De 
Maasbode zou hij ook als redacteur van De Nederlandse Gemeente tien jaar werk-
zaam zijn bij de vng. 
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Het volgende decennium zou de periode van Frans Jozefs politieke doorbraak worden. 
Dat begon met het lidmaatschap van de Staten van Zuid-Holland, vanaf 7 juni 1978, 
en kort daarop, vanaf 25 september 1978, het lidmaatschap van de Rijnmondraad. Die 
regionale invulling van het volksvertegenwoordigerschap bleek de opmaat te zijn voor 
het Kamerlidmaatschap dat Frans Jozef op 11 november 1982 ten deel viel, na de for-
matie van het kabinet-Lubbers i. De kvp was inmiddels opgegaan in het cda. Het toen 
nog kersverse Kamerlid had in 1982 de Rijnmondraad vaarwel gezegd. Het Statenlid-
maatschap beëindigde hij op 1 januari 1983 om zich volledig te kunnen wijden aan wat 
in de zestien jaren daarna zijn politieke biotoop zou worden: de Tweede Kamer aan 
het Binnenhof, niet ver van Rotterdam, waar hij wel actief bleef. Een reeks bestuurlijke 
functies maakt zijn brede interesse zichtbaar. Letterlijk en figuurlijk toonaangevend 
waren het voorzitterschap van het Rotterdams Philharmonisch Orkest (1979-1986), 
het bestuurslidmaatschap van het Mengelbergfonds te Amsterdam (1982-1986) en van 
het Rotterdams Conservatorium (1989-1996). Het Rotterdamse vrijwilligerswerk kon 
ook op de inzet van Frans Jozef rekenen, getuige het voorzitterschap van de Vincen-
tiusvereniging en de Vereniging voor Katholieke Kinderbescherming. Dat de rasechte 
politicus ook nog tijd had voor een leven in de breedte verbaasde zijn vrienden niet. 
Zijn flair en gedrevenheid was alom bekend, bij het Rotterdamse Centrum voor Vrij-
willige en Professionele Dienstverlening, waarvan hij een tijdlang secretaris was, bij het 

cda-Kamerlid Frans Jozef van der Heijden (r) met ppr-senator Bas de Gaay Fortman, 7 februari 
1984 [nationaal archief /collectie spaarnestad/anp] 
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riagg (Rotterdam Centrum) en bij het Psychiatrisch Centrum bavo, respectievelijk als 
voorzitter en vicevoorzitter. 

Intussen hadden de leden van de cda-Tweede Kamerfractie ‘nieuweling’ Frans Jozef 
van der Heijden leren kennen en waarderen als een even enthousiaste als deskundige 
collega, die inzet paarde aan kennis van zaken en inzicht aan een visie op de toekomst. 
Dat hij vooral oog had voor het binnenlands bestuur deerde niemand, behalve dan 
de leden die moeite hadden met het bevechten van een plaats in het spanningsveld 
van taakverdeling en eigen belangstelling. Frans Jozef werd woordvoerder binnen-
landse zaken, politie en justitie, en speelde bovendien een actieve rol in de commissie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zijn inbreng op het gebied van de geeste-
lijke gezondheidszorg, maar ook op het terrein van de cultuur, stoelde mede op de 
ervaring die hij in Rotterdam had verworven. De befaamde paspoortaffaire bezorgde 
Frans Jozef een plek in de parlementaire enquêtecommissie, een even prestigieuze als 
ondankbare taak, vooral wanneer bevriende bewindslieden aan de tand gevoeld moe-
ten worden. 

Dat Frans Jozef na zijn Kamerlidmaatschap zou terugkeren naar de plaats waar zijn 
politieke leven ooit begon – de Raadzaal van het Rotterdamse stadhuis aan de Cool-
singel – hadden weinig fractiegenoten verwacht. Dat is toch een stap terug, zo dacht 
menigeen. Zo niet de man die ook tijdens zijn Kamerlidmaatschap zijn geboortestad 
trouw was gebleven. Met voorkeurstemmen veroverde Frans Jozef in 1998 opnieuw 
een plaats in de Rotterdamse gemeenteraad. Daar pakte hij met groot gemak de draad 
van het lokale bestuur weer op. Als lid van de commissie Onderzoek van de Rekening 
moest hij – gewapend met zijn Haagse ervaring – het declaratiegedrag van oud-burge-
meester Bram Peper onderzoeken, weer een lastige taak die hij zonder problemen vol-
bracht. In 2002 werd Frans Jozef niet direct herkozen. Toch mocht hij bij tussentijdse 
opvolging alsnog aanschuiven in de Raadzaal, om opnieuw een periode vol te maken. 
Intussen had hij ook zijn kennis en ervaring mogen delen in de mediawereld, via het 
voorzitterschap van rtv Rijnmond, dat hij van 1997 tot 2003 heeft bekleed. 

Of de Haagse politiek hem na zijn vertrek nog boeide, is niet bekend. Frans Jozef 
ontbrak veelal bij de voor- en najaarbijeenkomsten van de Vereniging van Oud-Parle-
mentariërs. In de media werd hij evenmin gesignaleerd als een van de cda-mastodonten 
die de parlementaire opvolgers regelmatig voor de voeten lopen. Ook in de Rotterdamse 
samenleving werd het de laatste jaren stil rond Frans Jozef en zijn echtgenote Gonnie.

In kleinere kring was wel bekend dat de gezondheid van Frans Jozef en Gonnie 
achteruitging. Toch kwam het bericht van hun beider overlijden onverwacht. Dat het 
echtpaar weloverwogen gekozen had voor een gezamenlijk afscheid van het aardse 
leven, was moeilijk te bevatten voor veel mensen, die in al die jaren de sociale betrok-
kenheid van het kleurrijke en levenslustige echtpaar hadden leren kennen. In de 
rouwadvertentie werden zij diep geraakt door de woorden: 

Opmerkelijk is, dat de discussie over zelfgekozen levenseinde nog steeds in het 
teken staat van de vraag of mensen, die menen dat zij hun leven hebben voltooid, 
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dat leven ook mogen beëindigen. Meest voor de hand ligt de vraag of mensen die 
menen, dat hun leven en lijden in groot last dreigt te eindigen (o.m. door ernstig 
aangetaste zorg) dat leven ook mogen beëindigen, nu ze nog niet al te zeer lijden 
en in last voor zichzelf en anderen verkeren. Opmerkelijk is ook, dat een grote 
steeds minder religieuze meerderheid, die het leven op zich beschouwt en niet in 
het perspectief van een hiernamaals zich daarbij de wet laat stellen door kleine 
minderheden, die profiteren van de algemene zwakte van de hedendaagse coalitie-
politiek. Ten slotte: voor samen afscheid nemen is in die discussie helemaal geen 
plaats alsof – in ons geval 53 jaar – samenleven in voor- en tegenspoed, maar vooral 
liefde en geluk dan geen gewicht meer in de schaal legt bij de vraag dat leven ook 
samen te mogen beëindigen.

Schokkend is het rouwbericht – eigenlijk een politiek statement – in verschillende 
opzichten: enerzijds vanwege de onverbloemde kritiek op het zorgbeleid, en anderzijds 
de afstand tot het gedachtegoed van de partij, die het echtpaar Van der Heijden zoveel 
jaren had gediend en vertegenwoordigd. De rouwadvertentie bracht gemengde gevoe-
lens teweeg: respect voor de moed van Frans Jozef van der Heijden en zijn echtgenote 
om hun eigen beslissing te nemen en wereldkundig te maken. Maar ook waardering 
voor al degenen die met de beste bedoelingen zorg verlenen. En mededogen voor de 
mensen die, al dan niet vanuit hun geloof, de zin van het lijden inhoud geven. Onbe-
doeld zal politicus en bestuurder Frans Jozef van der Heijden in de herinnering voort-
leven als de man die samen met zijn vrouw zelfbewust zijn levenseinde koos. Hopelijk 
wordt al het andere wat hij heeft gedaan niet vergeten. 
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