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En dan denk ik aan Brabant…

Gerrit Braks (1933-2017)

Johan van Merriënboer

‘Geen katholieke stront op protestantse grond’, stond eind jaren tachtig op een van de 
spandoeken waarmee boze boeren uit het Noorden en uit Zeeland protesteerden tegen 
Landbouwminister Braks. Graanboeren keerden zich indertijd tegen de lage prijzen 
die het gevolg waren van de omslag in het landbouwbeleid van subsidiëring naar pro-
ductiebeperking. Het groene front begon scheurtjes te vertonen. Braks werd neergezet 
als een keuterboertje uit het Zuiden met een hekel aan grote kleiboeren. De graan-
telers vroegen om protectie, terwijl de veehouderij goedkoop voer wilde kunnen blij-
ven importeren. Die veehouders – vooral de bedrijven met kippen en varkens – wilden 
hun mest uitrijden op ‘protestantse’ grond.

De beleidsombuiging leidde tot een verscherping van de tegenstelling tussen zand 
en klei. Dat was voelbaar in de bloedgroepen van Braks’ eigen partij, het cda. Het 
gebrek aan steun vanuit zijn eigen fractie was een doorslaggevende factor bij zijn ver-
trek in 1990, na een ministerschap van bijna tien jaar. Braks’ gezag bladderde af, hij zou 
versleten zijn. Als de cda-fractie hem stevig had gesteund, dan zou premier Lubbers 
zich waarschijnlijk vierkant achter hem hebben opgesteld in de visfraude-affaire.1 Dat 
was niet het geval. pvda-fractieleider Wöltgens eiste het hoofd van de verantwoorde-
lijke minister omwille van de politieke zuiverheid, de slechte peilingen en zijn eigen 
rumoerige achterban. Lubbers vreesde geleidelijke sloop door de oppositie en de pers 
– zoals bij het ‘aangeschoten wild’ Gijs van Aardenne in de rsv-enquête – en gaf voor-
rang aan het belang van de prille coalitie met de pvda.2 Die partij kreeg de kop van 
Braks in feite op een presenteerblaadje.

Gerrit Braks had zijn hart verpand aan Europa, het lot van de boeren, Noord-Bra-
bant, de katholieke kerk en het cda, ongeveer in die volgorde. Hij kwam op 6 juni 1977 
in de Tweede Kamer – 44 jaar oud – en sloot zijn politieke carrière op 10 juni 2003 
af als voorzitter van de Eerste. Eind 2007 volgde nog wat hijzelf ‘een fantastisch toe-
giftje’ noemde: zeven maanden waarnemend burgemeester van Eindhoven. In totaal 
is Braks bijna vier jaar Tweede Kamerlid geweest, negeneneenhalf jaar minister van 
Landbouw – in de kabinetten-Van Agt i en -Lubbers i, ii en iii – en twaalf jaar lid van 
de Eerste Kamer, waarvan twee jaar als cda-fractieleider (1999-2001) en twee jaar als 
Kamervoorzitter.

Braks ging er prat op dat een ‘menneke uit De Peel’ zo hoog kon klimmen: ‘Bij 
ons was het altijd: elf kinderen, tien zeugen, acht koeien.’ Gerrit was het derde kind 
in een pioniersgezin op een ontginningsboerderij in Odiliapeel. Het zandpad van de 
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boerderij tot de ‘harde weg’ was een en al stof in de zomer en een modderpoel in 
de winter. Omdat hij was geboren in het crisisjaar 1933, schoot de school er door de 
oorlog grotendeels bij in. Daarna bleef hij hangen op de ouderlijke boerderij, waar hij 
hand-en-spandiensten verrichtte: koeien melken met de hand, aardappels rooien met 
een riek. Pas in 1954, het jaar waarin hij zich inschreef voor een spoedcursus mulo, 
werd de boerderij aangesloten op het water- en elektriciteitsnet.

Braks slaagde er ternauwernood in aansluiting te vinden bij de economische 
opbloei van de jaren vijftig. Na de mulo begon hij als assistent-landbouwvoorlichter 
en op zijn 26ste werd hij, na avondstudie en een staatsexamen hbs, toegelaten tot de 
landbouwhogeschool in Wageningen. In 1965 kon hij aan de slag bij het ministerie van 
Landbouw. Hetzelfde jaar trouwde hij met jeugdliefde Frens Pardoel. Binnen vijftien 
jaar klom Braks op tot minister. Trots en met recht kon hij toen beweren dat de Bra-
bantse kippen- en varkensboeren de sterkste en modernste ter wereld waren. 

Braks kwam uit een groot en eenvoudig boerengezin, was gastvrij en gemoedelijk, 
werkte hard maar genoot intussen ook van het leven, sprak met een zachte g, had een 
zonnige volkskatholieke inslag, was trots op zijn eigen streek en huiverig voor alles wat 
van boven de grote rivieren kwam. Een stereotiepe Brabander. Hij voelde zich vooral 
een vertegenwoordiger van het katholieke volksdeel. Vaak begreep hij zijn protestantse 
broeders niet: een vergadering van christelijke boeren waarin eerst getuigd werd vóór 
naastenliefde, maar meteen daarna al gezeurd werd om hogere landbouwprijzen; een 
predikant uit Urk die hem vertelde dat veel vissers in zijn gemeente zondags kampten 
met gewetensproblemen. ‘Daar merk ik maandags niks van,’ antwoordde Braks. Poli-
tiek bedrijven met de Bijbel in de hand vond hij pretentieus. Hij hechtte meer waarde 
aan de wijze raad van zijn moeder:

Als ik nu een antwoord moet geven op de vraag waartoe wij op aarde zijn, moet 
ik denken aan wat mijn moeder altijd zei als we de deur uitgingen. Dan zei ze: 
gedraagt oe eige. Ze zei er nooit bij hoe. Dat diende je zelf te weten. En dat wist je 
ook. Dat waren de waarden en normen die je thuis en op school mee had gekregen. 
Niemand hoefde te zeggen wat die waarden en normen precies waren, want dat 
wist iedereen. Dus waartoe zijn we op aarde? Om ons goed te gedragen.3

Braks was ijdel en ambitieus. Door zijn afkomst en zijn werk als landbouwvoorlichter 
wist hij wat er leefde onder de boeren. Een zaal met boze boeren kon hij makkelijk bespe-
len. Alleen bij de graanboeren ging het mis in 1990. Braks beschikte daarnaast over een 
talenknobbel die hem in Brussel uitstekend van pas kwam. Aan zijn beheersing van het 
Frans en het Engels konden Lubbers en Van den Broek nog een puntje zuigen.

Braks was ook een overtuigd federalist. Hij schreef zijn Europese gezindheid toe 
aan de oorlog. Als adjunct-landbouwattaché (1966-1967) en landbouwraad (1969-1977) 
in Brussel was hij nauw betrokken bij de opbouw van het Europese landbouwbeleid. In 
Braks’ herinnering was het de mooiste periode van zijn leven. Hij stond bekend als een 
hard en goed onderhandelaar. Dit werd overigens mede toegeschreven aan zijn Bra-
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bantse achtergrond, waardoor hij dichter bij de Vlamingen stond dan een Hollander, 
en gemakkelijker toegang zou hebben tot bepaalde kringen in Brussel. 

Braks meldde zich omstreeks 1975 aan als lid van de kvp. De partij was op zoek naar 
een nieuwe landbouwspecialist. Men hoefde niet ver te zoeken omdat het gerucht ging 
dat de toenmalige minister in Brussel aan het handje zou lopen van zijn landbouw-
raad. In 1977 veroverde Braks een verkiesbare plaats op de cda-lijst. Hij werd gesteund 
door de machtige boerenbond ncb, waarvan hij in de jaren 1967-1969 secretaris was 
geweest. 

Braks had de ambitie minister te worden. Dat ministerschap kreeg hij ongebrui-
kelijk snel in de schoot geworpen, op 5 maart 1980. Het was de kroon op zijn werk. In 
september 1981 keerde hij echter niet terug in het tweede kabinet-Van Agt. Dat was een 
enorme teleurstelling. De achtergrond hiervan was dat de cda-portefeuilles evenredig 
verdeeld moesten worden over de verschillende bloedgroepen. Hij viel simpelweg uit 
de boot. Op 4 november 1982 werd Braks opnieuw tot minister benoemd: in het eerste 
kabinet-Lubbers. Hij had bewondering voor diens politieke vernuft. De no-nonsense- 
aanpak lag hem ook goed.

Halverwege de jaren tachtig bleken de grenzen van het landbouwbeleid te zijn 
bereikt: de landboud had te maken met overproductie, milieuproblemen en uit de 
hand lopende kosten. Het duurde lang voor serieuze hervormingen konden werden 
doorgevoerd. De Europese Commissie, regeringsleiders als Thatcher en ministers 
van Financiën als Ruding voerden de druk op en uiteindelijk werd de Landbouwraad 
overruled. Braks moest de quota en de superheffing thuis verkopen. In het algemeen 
slaagde hij daar goed in, hoewel de golven soms erg hoog gingen.

Een volgend actiepunt was het mestprobleem. Al in 1981 vertelde zijn broer hem dat 
schapen waren doodgegaan na het eten van gras van een wei waarop hij varkensmest 
had uitgestrooid. De varkens groeiden goed van het koper dat aan het voer was toe-
gevoegd, maar de schapen werd het fataal. Dat leidde onder meer tot de Interimwet 
beperking varkens- en pluimveehouderij, die in 1984 onverhoeds werd ingevoerd. 
Braks wilde daarmee voorkomen dat veel boeren nog zouden gaan uitbreiden. Die 
waren dan ook laaiend.4 De wettelijke maatregelen leidden er wel toe dat de mest-
productie aan het eind van de jaren tachtig zou dalen. Het protest van de graanboeren 
in 1990 was ingrijpender. Braks gooide nog olie op het vuur door hun positie te verge-
lijken met verouderde en verdwenen industrieën als de textielindustrie en de leerlooi-
erij.5 Uiteindelijk stelde hij – naar verluidt onder druk van Lubbers – een commissie 
van wijze mannen in die de graanboeren compensatie toezegde. 

In maart 1990 steunde de Kamer het graanbeleid, in september 1990 sprak ze een mild 
oordeel uit over het mestbeleid en de mondelinge verdediging van het visserijbeleid 
diezelfde maand ging ook voorspoedig.6 Van slijtage leek geen sprake te zijn, maar 
onder de oppervlakte broeide het. In een eerste visfraude-debat in 1987 was Braks al 
door het stof gegaan. Verscherpte controles bleken niet effectief. Toen hij merkte dat de 
pvda onvoldoende vertrouwen in hem wilde uitspreken, trad hij af. 
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Op 19 september 1990 meldde de rvd het eervolle ontslag van Braks. De Tweede Kamer 
zou de volgende dag vergaderen over diens visserijbeleid, maar hij had de eer aan zich-
zelf gehouden. Hij was het meer dan zat. Dat bleek uit een interview met Elsevier, 
afgenomen kort voor zijn aftreden: 

Soms zou ik ook wel eventjes dictator willen zijn en niet een onderdeel van een demo-
cratische rechtsstaat. Begrijp me goed, ik ben een volstrekte voorstander van een sociaal 
georiënteerde democratische rechtsstaat. Maar als je ziet hoeveel ik op mijn kop krijg 
omdat ik de democratie respecteer; omdat de Kamer inspraak heeft, omdat we een 
klachtenrecht hebben dat we allemaal respecteren. En daar krijg ik allemaal voor op 
mijn kop. Dan zeg ik jongens, de problemen die jullie me allemaal aanwrijven waren 
niet aanwezig geweest als ik de regels van de samenleving niet had gerespecteerd.7 

John Jansen van Galen noteerde na zijn vertrek: ‘Braks moest weg omdat het parle-
ment vond dat hij weg moest. So far so good. Maar de burger verlaat het Binnenhof 

Minister Gerrit Braks geeft uitleg bij De Stier van Potter tijdens een bezoek van het kabinet-Lubbers 
aan het Mauritshuis, 12 juni 1987 [nationaal archief/anefo – rob croes]
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met een onbestemd gevoel: zegevierde hier democratie of particratie, gerechtigheid of 
populisme?’8

Na zijn aftreden verzamelde Braks een volle portefeuille aan commissariaten en 
adviseurschappen. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van de kro. Braks’ kandidatuur 
voor het voorzitterschap van de fao in november 1993 werd een fiasco. Hij schreef dat 
toe aan de ruzie tussen Lubbers en Kohl over de Duitse eenwording. De Bondsrepu-
bliek trok zijn steun in en Europa raakte verdeeld over de voordracht. In 1995 werd 
Braks bestuursvoorzitter en president-commissaris van de enorme landbouwcoöpera-
tie Cehave-Encebe, na een reorganisatie die was uitgevoerd op basis van een rapport 
dat hijzelf had uitgebracht.9

Gerrit Braks had zijn hart in de eerste plaats verpand aan zijn vrouw en zijn gezin. 
Hij was er trots op dat zijn vijf kinderen aan de universiteit hadden kunnen studeren. 
Groot verdriet was er in 2000 toen zijn vrouw Frens overleed. In 2006 hertrouwde hij 
met Giny Rouweler met wie hij samen het ‘fantastisch toegiftje’ in Eindhoven beleefde. 
Braks, die bij zijn afscheid uit de Eerste Kamer tot ereburger van Noord-Brabant was 
benoemd, overleed op 12 juli 2017 in Den Bosch. Hij is 84 jaar geworden, een monu-
ment van een minister.

GERRIT BRAKS (1933-2017)
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