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Voortrekker van het cda en gezelligheidsdrinker 

Jur Mellema (1923-2017)

Johan van Merriënboer

In de Rotterdamse editie van Het Vrije Volk van 24 april 1968 stond linksonder op 
pagina zeven een kort berichtje zonder titel: 

Op de kruising Bergselaan-Schieweg botsten twee personenauto’s. Bij aanhouding 
bleek één van de bestuurders, de 44-jarige Groninger landbouwer J.T.M. onder 
invloed te verkeren. Hij is in bewaring gesteld, zijn rijbewijs is ingenomen.

Andere kranten namen het stukje niet eens over, totdat een politie-inspecteur tegen-
over een journalist onthulde dat J.T.M. in Nieuw-Scheemda woonde en lid was van de 
Tweede Kamer. Drie dagen later prijkte ongeveer hetzelfde bericht prominent op de 
voorpagina van Het Vrije Volk onder de kop ‘Mellema onder invloed gereden’. Andere 
kranten pikten dit meteen op en trakteerden zodoende ook de leden van de chu-frac-
tie – zij wisten van niets – op het nieuws dat hun fractieleider zijn Buick total loss had 
gereden, 20.000 gulden schade had veroorzaakt, een nacht in de cel had doorgebracht 
en nog zou worden vervolgd voor rijden onder invloed.

Ruim een jaar eerder, op 5 april 1967, had de twaalfkoppige chu-fractie Mellema 
gekozen tot opvolger van fractieleider Henk Beernink, die minister was geworden in het 
kabinet-De Jong. De joviale, atletische en goed geklede herenboer (blauw pak, wit pochet, 
grijs vest, 70 hectare akkerland) was sinds 1959 de landbouwwoordvoerder van de fractie. 
Veranderingsgezinde partijgenoten hadden hem overgehaald het fractievoorzitterschap 
op zich te nemen in een tijd van onbehagen: grote winst voor nieuwe partijen, luidruch-
tige radicale jongeren en paniek bij gevestigde partijbestuurders. De invloedrijke freule 
Wttewaall van Stoetwegen zag hem op dat moment als de centrale figuur met politieke 
feeling en met de juiste contacten om een nieuwe koers voor de partij uit te stippelen.1

‘De heer Mellema is een bedachtzaam spreker, met de bij het platteland horende 
lazy looks, maar als het moet quick at the trigger. Gary Cooper in High Noon’, noteerde 
Vrij Nederland-journalist Joris van den Berg in een van de eerste interviews met de 
kersverse fractieleider. Mellema ging er prat op dat er in de vijf jaar dat perscentrum 
Nieuwspoort bestond geen enkel Kamerlid zo vaak was geweest als hij. Hij stak meteen 
een pleidooi af voor fatsoensnormen en respect voor het gezag: 

Ik heb me ook bijzonder kwaad gemaakt over het feit dat, toen ik meen in Breda 
twee dronken kerels in een auto als wilden door de stad reden en de politie het vuur 

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



143

JUR MELLEMA (1923-2017)

op hen opende, er al twee uur later vragen over werden gesteld in de Kamer. Als je 
zo begint, blijf je met je gezag natuurlijk nergens.2

Maar het ging snel mis. Al tijdens het eerstvolgende Kerstreces waarschuwde freule Wtte-
waall hem dat hij de spanningen en zijn afwezigheid van thuis niet moest afreageren door 
te veel drinken: ‘Vandaag of morgen gebeurt er iets waardoor je voorgoed geblameerd 
bent en dan ben je weg.’ Bij het belastingdebat in november had de hele Kamer volgens 
haar in de gaten dat hij dronken was. De freule zou een aantal fractieleden ervan hebben 
weerhouden het vertrouwen in hem op te zeggen. Mellema beloofde haar dat hij zou 
minderen, maar stelde ook dat de fractie hem veel meer politieke steun moest geven.3

Mellema beschouwde het als zijn opdracht de chu rijp te maken voor samenwerking 
met kvp en arp. Hij vreesde dat de confessionele politiek bij de volgende verkiezingen 
zou worden weggevaagd als de drie daartoe niet zouden besluiten. In het begin liep hij 
zich vooral het vuur uit de sloffen om Schmelzer en Biesheuvel op één lijn te krijgen. De 
fractieleiders van kvp en arp waren na de Nacht van Schmelzer en de mislukte forma-
tie-Biesheuvel niet meer on speaking terms. Volgens Schmelzer was het de grote verdien-
ste van Mellema dat hij hen ‘met veel menselijk begrip en politiek tactisch talent’ aan 
elkaar wist te metselen.4

Mellema was bereid het voortbestaan van zijn eigen partij ter discussie te stellen. Het 
gesprek over samenwerking in de in 1967 opgerichte ‘Groep van Achttien’ diende volgens 
hem niet vrijblijvend te zijn. Hij zag daarbij als eerste stap een gezamenlijk verkiezings-
program op hoofdlijnen en gebaseerd op een gemeenschappelijke beginselverklaring. 
Verder liet hij er geen twijfel over bestaan dat het centrumrechtse kabinet-De Jong zijn 
volledige steun had. Hiermee streek hij niet alleen behoudzuchtige partijgenoten, maar 
ook radicale tegenstanders van een fusiepartij naar Duits cdu-model tegen de haren 
in. Daarnaast verspeelde hij ook nog krediet in zijn eigen fractie omdat hij regelmatig 
zondigde tegen de traditionele dualistische cultuur: hij onderhield goede contacten met 
andere fractieleiders en met het kabinet, maar koppelde weinig terug. Het gerucht ging 
ook dat hij zich te veel de wet liet voorschrijven door pr-adviseur Ben Korsten.5

Voor radicale kvp’ers vormde de televisie-uitzending van de kvp op 14 februari 1968 
de druppel die de emmer deed overlopen. Hierin spraken Schmelzer, Biesheuvel en Mel-
lema zich uit voor gezamenlijk optrekken: of samen in een nieuw kabinet, of samen in 
de oppositie. Spontaan voegde Mellema daaraan toe: ‘Samen uit, samen thuis.’ De drie 
wisten dat dit voor de radicalen, die eind 1967 nog gelijmd werden met de toezegging dat 
de fusiepartij een christelijke grondslag en een consequent vooruitstrevend program zou 
krijgen, een stap te ver zou zijn. Eind februari splitste de ppr zich af van de kvp. 

Het auto-ongeluk maakte van 1968 een rampjaar dat Mellema als politicus nooit 
meer te boven zou komen. Vijf dagen later deelde de chu-fractie per communiqué 
mee dat zij had ingestemd met het voornemen van haar voorzitter enige tijd rust te 
nemen. De freule zou hem tijdelijk vervangen. Intern bleek de fractie sterk verdeeld. 
Voorstanders van Mellema wezen erop dat de man al onder medische behandeling 
stond en nog altijd steun kreeg van de ‘Groep van Achttien’ en de ch-jongeren. Tegen-

Bos, A.S., Brouwer, J.W.L., Goslinga, H., Oddens, J., Ramakers, J.J.M. & Reiding, H. (red.). (2017).  
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017. Het volk spreekt. Amsterdam: Boom uitgevers Amsterdam



144

JOHAN V AN  MERRIË NBOE R

standers, aangevoerd door Willem Scholten, wezen op een eerdere geseponeerde zaak 
en op contacten met Korsten, en eisten zijn aftreden.6 

Mellema schreef de freule op 14 mei dat hij zich had voorgenomen geen alcohol 
meer te drinken, en citeerde uit de mond van zijn vrouw: ‘Jur is geen alcoholist, maar 
een gezelligheidsdrinker en hij heeft in de afgelopen dagen al bewezen dat hij ook bij 
bezoek het heel goed kan laten staan.’ Intussen probeerden zijn politieke tegenstanders 
de botsing aan te grijpen om hem te lozen. De bewindslieden van de chu probeerden 
daar een stokje voor te steken en ontboden de hele fractie minus Mellema op 6 juni 
op het ministerie van Beernink. Deze deelde niet alleen mee dat Mellema bereid was 
tot concessies en voortaan beter zou communiceren, maar dreigde bovendien met een 
kabinetscrisis als Mellema niet zou terugkeren. ‘Dit maakt mij razend. Ik betoog dat 
Mellema de marionet van de ministers en staatssecretarissen is. Hij is zich niet bewust 
dat hij gebruikt wordt,’ noteerde de freule.7

Op 26 juni 1968 werd Mellema veroordeeld tot twee weken onvoorwaardelijke 
gevangenisstraf en een jaar rijontzegging. De Tijd somde de volgende dag de feiten 
netjes op: 

De heer Mellema vertrok die middag om half twee uit zijn woonplaats Scheemda 
naar Rotterdam. Rond half vier pauzeerde hij in Soesterberg, waar hij twee glazen 
bier dronk. Om zeven uur arriveerde hij op een receptie in het Bouwcentrum te 
Rotterdam. Even tevoren gebruikte hij in een naburig café een glas bier en op de 
receptie zelf dronk hij drie glazen sherry en twee à drie glazen wijn. Hij verliet het 
Bouwcentrum om ongeveer elf uur ’s avonds en ging toen naar restaurant Atlanta, 
waar hij een glas whisky dronk. Tegen een uur stapte hij in zijn auto.

Daarna gaf hij op een kruispunt geen voorrang aan een auto van rechts. Politieagenten 
constateerden een ‘zwaaiende loop’ en ‘met bloed belopen ogen’. De verdachte had 1,5 
promille alcohol in zijn bloed, en bleek al eerder voor een dergelijk feit te zijn veroordeeld. 

Daarop kwam de chu-fractie op een geheime plek bijeen om de knoop door te 
hakken. Uiteindelijk werd besloten Mellema een jaar te ontheffen van het fractieleider-
schap. Daarna kon hij in zijn functie worden hersteld indien hij had voldaan aan twee 
voorwaarden: hij moest zich in de fractie loyaal opstellen en diende zich te onthouden 
van het gebruik van alcoholische dranken.

Een jaar later zou de fractie hem opnieuw tot voorzitter kiezen, maar dat ging 
alweer niet zonder slag of stoot. Het probleem was dat Arnold Tilanus – Mellema’s 
vervanger die zich vanwege ziekte had afgemeld voor de beslissende vergadering – in 
het gesprek waarin hij Mellema de voorwaarden meedeelde een heel andere draai aan 
voorwaarde twee had gegeven: ‘Dat alcoholgebruik niet tot moeilijkheden aanleiding 
zou geven.’ Verschillende fractieleden protesteerden dat Tilanus dit nooit zo bedoeld 
kon hebben, waarop Mellema interrumpeerde: ‘In dat gesprek heb ik samen met de 
heer Tilanus een fles wijn genuttigd.’ Met zes stemmen tegen vijf besloot de fractie dat 
Mellema zich aan de voorwaarden had gehouden.8
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Met bevlekt blazoen en gewantrouwd door de helft van zijn fractie was Mellema 
daarna niet meer bij machte zijn partij, de ontwikkeling van de christendemocratie of 
het kabinetsbeleid enigszins naar zijn hand te zetten. In juni 1970 verloor hij de strijd 
om het lijsttrekkerschap van minister Udink, en op de lijst voor de verkiezingen van 
1971 kwam hij niet verder dan plaats 8. Uitgezonderd de formatieperiode bleef hij wel 
fractieleider tot zijn afscheid van de politiek op 1 april 1972. Hij werd te licht bevonden 
voor een ministerschap, en ook een staatssecretariaat ging in 1971 aan zijn neus voorbij. 
Biesheuvel zou hem nog het burgemeesterschap van Apeldoorn hebben beloofd, maar 
kwam die belofte niet na.9

Mellema kocht in december 1971 een huis in Den Haag, maar hapte een maand 
later al toe op een aanbod van Landbouwminister Lardinois om voorzitter te worden 
van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren. Hij verkocht zijn nieuwe huis en ver-
trok naar Zeist. Tegenover de nrc verklaarde Mellema dat hij niet ontgoocheld was, 

Jur Mellema (r) tijdens een debat in de Tweede Kamer met naast hem Norbert Schmelzer (kvp)  
(uiterst links) en freule Bob Wttewaall van Stoetwegen (chu), 9 maart 1971 [nationaal archief/ 
anefo – fotograaf onbekend]
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maar een volstrekt normale keus had gemaakt om meer bij zijn gezin te zijn. Boven-
dien vond hij dat je elke tien jaar van baan moest veranderen om te voorkomen dat 
het een sleur werd.10

Mellema zou het achttien jaar uithouden bij het productschap. Na een echtschei-
ding van zijn vrouw trouwde hij in 1980 met Carla Mutsaerts, de voormalige echtge-
note van kvp-leider Schmelzer. Roddelbladen meldden al in januari 1978 dat de twee 
een verhouding hadden. Via zijn nieuwe echtgenote kreeg Mellema toegang tot de 
glamour en glitter van bn’ers en de nouveau riche. Op 30 augustus 1988, tijdens een 
enorme party van een grote traiteur op diens landgoed in Veghel, noteerde de socie-
tyrubriek van de Telegraaf uit de mond van de bekende gezelligheidsdrinker Mellema 
de gevleugelde woorden:

Het lijkt hier wel Miami […]. Als ik die mooi geklede vrouwen zie en al dat lekkers, 
dan denk ik, dat ik als Groninger boer dit nog mee mag maken… Want eigenlijk 
ben ik altijd een Groninger boer gebleven.
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