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Afgeserveerd door haar eigen fractie

Elske ter Veld (1944-2017)

Max van Weezel 

In de loop van veertig jaar parlementaire journalistiek heb ik al heel wat lichtingen 
nieuwe Kamerleden meegemaakt. De overeenkomst is dat ze ambitieus en idealistisch 
zijn en van alles en nog wat willen veranderen. Een speciale plek in mijn hart neemt 
de generatie van 1981 in: de vernieuwde pvda-fractie telde nogal wat strijdlustige 
en non-conformistische vrouwen. Een jaar later kregen ze gezelschap van de roedel 
‘jonge honden’ bij de vvd: Hans Dijkstal, Frank de Grave en Annemarie Jorritsma. De 
Tweede Kamer van toen wilde een eind maken aan de heilloze polarisatie tussen Joop 
den Uyl en Hans Wiegel in de jaren zeventig. Liberalen en sociaaldemocraten hadden 
veel persoonlijk contact met elkaar en waren bereid uit de loopgraven te kruipen. Uit 
die tijd dateert bijvoorbeeld het Kamerbreed Vrouwenoverleg. Samen werd menig glas 
geleegd in perscentrum Nieuwspoort en de koffiekamer die destijds aan Binnenhof 5 was 
gevestigd (de naam koffiekamer heb ik nooit helemaal begrepen, want tegen lunchtijd 
vloeiden vooral bier, wijn en whisky daar rijkelijk).

Voor een bundel van debatcentrum De Populier, de latere Balie, interviewden 
mijn vrouw Anet Bleich en ik in het najaar van 1985 drie van de vernieuwers die begin 
jaren tachtig voor de pvda in de Kamer waren gekomen: Eveline Herfkens, Jeltje 
van Nieuwen hoven en Elske ter Veld, die vanwege hun onafscheidelijkheid ook wel 
bekend stonden als het trio ‘Jelskeline’. Het stuk ging over de onderhuidse guerrillaoor-
log die ze tegen de dominante mannen in de politiek voerden. Alle drie klaagden ze 
erover dat het in Den Haag meer ging om gelijk krijgen dan gelijk hebben. Over te veel 
dossierkennis beschikken was eerder een handicap dan een voordeel. Of je veel van een 
onderwerp wist, deed er weinig tot niets toe. Wat telde, was dat een politicus scoorde en 
daar waren mannen in de regel beter in dan vrouwen. ‘Jelskeline’ wilde een eind maken 
aan die machocultuur. Ter Veld had als politiek geïnteresseerde vakbondsbestuurder 
al een ‘praatstuk’ geschreven met voorwaarden waaraan vrouwelijke parlementariërs 
moesten voldoen: ‘geen concurrentie of mannetjesmakerij maar elkaar steunen, als 
vrouwen onderling vaak overleggen, ook eens bij collega-Kamerleden informeren hoe 
het persoonlijk met hen staat, en wellicht zelfs eens per week samen gaan zwemmen of 
hardlopen.’ In het interview met Anet en mij voegde ze daar nog een paar doelstellin-
gen aan toe: ‘Niet meedoen met het kliekjesgedrag. Niet iemand naar de mond praten 
omdat hij hoger is dan jij. Niet toestaan dat het doel de middelen heiligt.’ Maar al snel 
ontdekte het trio dat het makkelijker gezegd dan gedaan was. De leden van ‘Jelskeline’ 
hadden portefeuilles die ver uit elkaar lagen (Jeltje deed Emancipatie, Elske Sociale 
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Zaken, Eveline Ontwikkelingssamenwerking) en dan kwam je elkaar niet meer elke 
dag tegen. Het Kamerwerk was niet zo verheffend als ze van tevoren hadden gedacht. 
Eveline Herfkens: ‘Je wordt gedwongen je bezig te houden met goedkope score-dinge-
tjes, met triviale details die niets met de hoofdzaak te maken hebben.’ Elske had moeite 
met het elkaar aftroeven binnen de fractie. Jeltje kreeg vaak het gevoel dat ook door 
pvda-collega’s lacherig werd gedaan over vrouwenonderwerpen. Na vier jaar aan het 
Binnenhof waren de rebelse meiden een stuk cynischer geworden. 

Alle drie de leden van ‘Jelskeline’ zouden het uiteindelijk ver schoppen in Den 
Haag: Van Nieuwenhoven was van 1998 tot 2002 voorzitter van de Tweede Kamer en in 
2002 fractieleider van de pvda, Herfkens bekleedde in het tweede kabinet-Kok de door 
haar al jaren geambieerde post van minister van Ontwikkelingssamenwerking, Ter 
Veld bereikte als eerste de top: ze werd in 1989 benoemd tot staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in het cda/pvda-kabinet Lubbers iii. Ze was ook de eerste 
van het drietal die aan den lijve moest ervaren dat de politieke zeden in Den Haag ver 
afstonden van de idealen die ze had opgesomd in haar ‘praatstuk’ uit 1981. Met fraaie 
voornemens als ‘geen concurrentie of mannetjesmakerij maar elkaar steunen’ kwam je 
in de praktijk niet ver. Op 4 juni 1993 zag ze zich gedwongen voortijdig af te treden als 
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadat haar eigen partijgenoten 
het vertrouwen in haar hadden opgezegd. Het verwijt: ze communiceerde gebrekkig 

Interpellatie door Tweede Kamerlid Elske ter Veld tijdens een debat met staatssecretaris Louw de 
Graaf, 28 januari 1987 [nationaal archief/anefo – rob bogaerts]

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



149

ELSKE TER VELD (1944-2017)

met de fractiewoordvoerders Sociale Zaken. Hoe kon dat nou bij iemand die altijd had 
betoogd dat je als feministisch politica met iedereen moest overleggen?

Ikzelf heb het drama van dichtbij meegemaakt. Omdat ik in de file van Amster-
dam naar Den Haag stond, was ik net te laat voor de persconferentie in Nieuwspoort 
waar Elske ter Veld haar aftreden aankondigde. Ik was er wel bij toen ze na afloop 
daarvan op de gang in huilen uitbarstte en moest worden getroost door hartsvrien-
din Van Nieuwenhoven die net kwam aanlopen. Fotograaf Bert Verhoeff vereeuwigde 
dat tafereel. Bij het schrijven van een artikel voor Vrij Nederland over het vertrek van 
Elske stoorde ik me aan de vuilspuiterij waaraan de pvda-top zich (achter de hand, 
dat spreekt) bezondigde: Elske zou te veel hebben gedronken, ze disfunctioneerde, een 
normaal bedrijf zou zo iemand allang aan de kant hebben gezet. Het was zum kotzen. 
Een paar weken later interviewde ik samen met Leonard Ornstein de fractiewoord-
voerders die haar hadden gevloerd. Ik herinner me nog het gesprek met Margo Vlie-
genthart, van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
maar toen vooraanstaand fractielid. Ter Veld en Vliegenthart waren vriendinnen van 
elkaar geweest, ze maakten samen deel uit van de klaverjasclub van de fractie. Toen Ter 
Veld staatssecretaris werd, had Vliegenthart een bos rode rozen op het ministerie laten 
bezorgen. Maar de staatssecretaris was zich eigengereid en hautain gaan gedragen. Ze 
stond niet open voor kritiek op haar beleid. Ze wekte de indruk dat ze de fractiecom-
missie Sociale Zaken uit minkukels vond bestaan. Daarom had Vliegenthart zich aan-
gesloten bij de fractieleden die van mening waren dat Elske weg moest. Maar de gang 
van zaken had haar veel verdriet gedaan. Tijdens ons gesprek kon Margo Vliegenthart 
haar tranen maar met moeite bedwingen. Vreemd dat politici die zich feministisch 
socialist noemden en zich lieten voorstaan op hun solidariteit met de zwakken in de 
samenleving, elkaar zo hadden toegetakeld!

Aan het gedwongen vertrek van Elske ter Veld lagen twee ontwikkelingen ten 
grondslag. Onder leiding van Wim Kok was de pvda tot de conclusie gekomen dat de 
verzorgingsstaat uit zijn voegen was gegroeid. Om de meest essentiële voorzieningen 
te redden, moest op de overbodige franje bezuinigd worden. In de zomer van 1991 ging 
de pvda-top akkoord met een drastische ingreep in de duur van de wao. Arbeidson-
geschikten van onder de vijftig konden nog maar voor een beperkte periode op een 
uitkering rekenen: daarna kwamen ze in de bijstand terecht. Kok en Ter Veld gaven 
hun zegen aan dat besluit. Een golf van protesten overspoelde het land. De vakbewe-
ging bracht een kwart miljoen mensen op de been op het Malieveld. Kok kon er met 
moeite van worden weerhouden zijn partijleiderschap neer te leggen. Ook Ter Veld, die 
in het voorjaar van 1991 nog de uitspraak ‘Wie de wao wil afschaffen, moet eerst mij 
afschaffen’ had gedaan, werd voor ‘verrader van de arbeiders’ uitgemaakt. De Tweede 
Kamerfractie bleef haar aanvankelijk steunen. Maar toen ze in 1993 ook nog eens voor-
stelde de bijstand voor jongeren onder de 21 af te schaffen, was de maat vol. Naast Kok 
was Ter Veld het boegbeeld geworden van de bezuinigingspolitiek. Haar verleden als 
non-conformistische Rooie Vrouw sloeg als een boemerang op haar terug. Samen met 
financieel woordvoerder Thijs Wöltgens (ze waren zo close dat ze aan het Binnenhof 
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het duo ‘Thijske’ werden genoemd) had ze als fractielid de strijd met vertegenwoordi-
gers van de rechtervleugel als Hans Kombrink en Willem Vermeend aangebonden. Nu 
greep zij harder in dan zij ooit hadden durven dromen.

Daarnaast speelde de onheilspellende electorale situatie waarin de pvda zich 
bevond een grote rol. Al voor de wao-crisis hadden de sociaaldemocraten bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1990 rake klappen gehad. De oude arbeidersklasse 
begon zich van hen af te keren. In de grote steden verloren ze 10 tot 20 procent van 
hun aanhang. Door het impopulaire beleid van Lubbers iii stond de pvda aan de rand 
van het ravijn. Een zondebok was snel gevonden: Ter Veld die een ‘bedrijfsrisico’ voor 
de partij vormde. Zoals ze zelf verbitterd zei: ‘De pvda begon me als een ongewenste 
vreemdeling te behandelen.’ 

Nu de pvda bij de laatste Kamerverkiezingen 29 zetels verloren heeft, kan worden 
geconstateerd dat de wao-crisis van begin jaren negentig nog maar het begin van de 
ellende was. In retrospectief was Elske ter Veld het eerste slachtoffer van de botsing 
tussen sociaaldemocratische idealen en de wens in een tijdperk van bezuinigingen de 
verzorgingsstaat te managen. 

Na haar val kwam ik haar nog geregeld tegen: in de Eerste Kamer, waarvan ze van 
1995 tot 2003 deel uitmaakte, en bij de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking 
die ze trouw bezocht. In mei 2017 overleed Elske in haar woonplaats Kortenhoef. Ze 
werd 72. Ondanks alle roddel en achterklap die over haar waren verspreid, was ze lid 
van de pvda gebleven. De wao-zomer van 1991 bezorgde haar nog steeds nachtmerries. 
Haar lijflied bleef de zestigerjarenhit van de Amerikaanse zangeres Lesley Gore: ‘It’s my 
party, and I cry if I want to’.
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