
maar vaak ook zéér dualistische verhoudingen,
samen met de ministers Max van der Stoel en
Henk Vredeling. 

Piet was, zoals gezegd, toen al een bekend po-
liticus. In de jaren zestig had hij binnen de Partij
van de Arbeid talloze functies bekleed: afdelings-
voorzitter, voorzitter van de Federatie van Jonge-
rengroepen, directeur van het Koos Vorrink-in-
stituut, lid van het hoofdbestuur, en Internatio-
naal Secretaris. In 1968 kwam hij in de Kamer.
Zijn eerste schriftelijke vraag betrof de onder-
handelingen van de E.E.G. met een aantal Afri-
kaanse landen, waarbij de E.E.G. het bestaan had
voorkeursrechten te bedingen. 

Piet was een bijzonder kamerlid. Hij deed
nooit formeel of gewichtig. Integendeel, hij ge-
noot van het politieke spel en nam er haast jon-
gensachtig aan deel. Hij stond zich niet voor op
de functies die hij bekleedde en deed gewoon
zijn werk, zichtbaar ongemakkelijk in ‘pomp
and circumstance’. Toen hij als eerste Neder-
landse voorzitter van het rechtstreeks gekozen
Europese parlement het Byzantijnse hof betrad,
dat door zijn voorgangster in Brussel en Straats-
burg was opgetuigd, bleef hij gewoon Piet Dan-
kert, die, als het zo uitkwam, met zijn kamerbe-
waarder in het restaurant ging eten. En als er in
die tijd op een hotelkamer elke avond een fles
champagne voor de president werd klaargezet,
nam hij een ander hotel. 

Het respect dat hem tot op de laatste dag van
zijn lidmaatschap van het Europees Parlement
ten deel viel, vloeide dan ook maar ten dele voort
uit het feit dat hij hoge functies had bekleed. Het
kwam vooral voort uit de indrukwekkende en
sympathieke wijze waarop hij dat had gedaan.

In memoriam 

Piet Dankert

klaas de vries

Piet Dankert is te vroeg weggegaan. Deze woor-
den op de rouwkaart zullen ook velen door het
hoofd zijn gegaan, toen zij via de media hoorden
van zijn overlijden. Na een leven in de hectische
wereld van de politiek moet er eigenlijk tijd zijn
om met je vrienden na te praten. En zoals we alle-
maal wel weten: in de politiek heb je politieke
vrienden en echte vrienden. Piet was een echte
vriend. 

Ik leerde hem in 1973 kennen toen ik lid werd
van de Tweede Kamer. Piet was dat al vijf jaar en
hij had een grote reputatie. Toen ik in het najaar
onverhoeds van mijn fractieleider Ed. van Thijn
opdracht kreeg om enkele dagen later het perso-
neelsdeel van de defensiebegroting te behande-
len, ging ik in volledige onwetendheid bij Piet te
rade. Hij zag het probleem en zei: ‘Tja, snel lezen
en veel bellen!’ En hij vertelde me wat ik moest
lezen en wie ik moest bellen. Het kwam allemaal
net goed. 

Het was het begin van een jarenlange inten-
sieve samenwerking in een van de meest bewo-
gen periodes in ons parlement. Eerst tijdens het
altijd onder hoogspanning staande kabinet van
Joop den Uyl, daarna tijdens dat van Van Agt-
Wiegel. Met collega’s als Relus Ter Beek, Bram
Stemerdink, Schelto Patijn en Harry van den
Bergh en medewerkers als Lo Castelijn, Beer van
den Boomen en Jan Marinus Wiersma vormden
we in die jaren een hechte groep. We mochten el-
kaar en gunden elkaar, binnen de grenzen van
het redelijke, ook het licht in de ogen. Daarbij
werkten we in goede kameraadschappelijke,
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Daarin ligt ook de verklaring voor de moeilijkste
en mooiste perioden uit zijn loopbaan. 

Toen hij bij de aanloop naar de vervanging
van de Starfighter de overtuiging kreeg, dat een
van de potentiële leveranciers met steekpennin-
gen wilde werken, liet hij dit via bevriende jour-
nalisten aan de buitenwereld weten. Daarna
werd hij bikkelhard geconfronteerd met het
pijnlijke verschil tussen iets heel zeker weten en
het ook kunnen bewijzen. Toen sommigen
daarin aanleiding zagen om zijn integriteit ter
discussie te stellen, was hij tot in het diepst van
zijn ziel geraakt.

intuïtie en speurgeest

Maar zijn intuïtie en speurgeest leidden er ook
toe dat hij in de eerste jaren van zijn lidmaat-
schap van het Europees parlement kans zag het
parlement tanden te geven. Door zijn toedoen
werd de begroting verworpen, hetgeen een
schok door de Europese instellingen joeg. Het
parlement had macht en kon die gebruiken!
Daarna volgden met de regelmaat van de klok fa-
meuze Dankert-acties tegen fraude van allerlei
aard, met olijven en wijn en met boter en vis. 

Van het leveren van een bijzondere intellectu-
ele prestatie kon Piet intens genieten. Als rappor-
teur van de Politieke Commissie van de Noord-
Atlantische Assemblee schreef hij prachtige ana-
lyses, waarvan de conservatieve meerderheid
steevast gruwde. Vaak heb ik vergaderingen van
zijn commissie bijgewoond, alleen om gade te
slaan hoe Piet, met behulp van zijn fabelachtige
talenkennis, alle bezwaren tegen zijn rapporten
genadeloos met de grond gelijk maakte. Dat een
meerderheid er dan toch nog tegen wilde stem-
men, ervoer hij eerder als een eerbewijs dan als
een nederlaag. Toen ikzelf als rapporteur van de
Militaire Commissie er ook in slaagde mijn com-
missie te verdelen en mijn rapporten door de
conservatieven te laten afwijzen, steeg ik zeer in
zijn achting.

Zijn vertrek uit het Nederlands Parlement
naar het Europees Parlement kwam niet voort
uit een diep gekoesterd verlangen naar Europa.

Dat was ook wat bij zijn collega’s in de Tweede
Kamer respect afdwong. Piet kende zijn vak en
hij wilde het ook altijd beter beheersen dan an-
deren. Hij was mateloos nieuwsgierig, las alle
internationale kranten en tijdschriften, bestu-
deerde elk document waar hij de hand op kon
leggen en kende iedereen die zich met buiten-
landse politiek en defensie bezig hield, in ons
land en elders. Later zou hij zich wel eens inge-
nomen tonen met het feit dat hij in de kring van
internationale ‘defence intellectuals’ door de
meest vooraanstaanden werd gerespecteerd en
geraadpleegd.

Zijn bijdragen in de Kamer bij debatten over
het buitenlands beleid en meer in het bijzonder
over de navo waren doorwrochte analyses,
waaruit bleek dat hij op zoek was geweest naar
waar het echt om ging. En als hij de waarheid
achter een schijnbare werkelijkheid aan het licht
kon brengen gaf dat hem zichtbaar voldoening.
Hij wilde zich als kamerlid onderscheiden.

Mateloos kon hij zich ergeren aan wat hij
noemde ‘het geheimhouderig gedoe’, dat het
haast onmogelijk maakte het beleid van mi-
nisters afdoende te controleren. Ook wilde hij
collega’s, die naar zijn mening hun zaken niet
kenden, wel eens publiekelijk een suggestie
doen, door bijvoorbeeld onschuldig te opperen
dat ze wellicht een present-exemplaar van de Mi-
litary Balance zouden kunnen aanvragen? Aan in-
formatie van de regering stelde hij voor die tijd
ongebruikelijk hoge eisen. De nota Ontwape-
ning en Veiligheid typeerde hij als ‘weinig meer
dan vertaalde communiqués voor beginners’. Es-
sentiële informatie werd volgens hem de lezer
onthouden: ‘In de nota wordt de rol van het kern-
wapen veertien keer teruggedrongen, maar niet
een keer wordt uitgelegd wat de rol van het kern-
wapen is.’

In Kamerdebatten was hij op zijn best. Uitda-
gend en provocerend, snel en geestig, genietend
van flitsende interrupties, die in die tijd een Ka-
merdebat tot een feest maakten. Zijn perma-
nente behoefte om door te vragen en door te zoe-
ken en om zaken aan het licht te brengen,
maakte van hem een eersteklas parlementariër.
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weinig tijd kon doorbrengen. Hij heeft over hen
in enkele van zijn talloze interviews wel eens
iets verteld. 

‘Ik heb geen vrouw die streeft naar een carri-
ère makende politicus’, zei hij in 1984 tegen de
Haagse Post. ‘Bij mijn vrouw speelt altijd de zorg
mee, dat mensen door de politiek hun persoon-
lijke integriteit verliezen. Dat je, vanwege de po-
litiek, compromissen met jezelf sluit die je ei-
genlijk niet mag sluiten; dat is voor haar het kar-
dinale punt. Ik geloof niet, dat in de politiek je
persoonlijkheid vervormd hoeft te worden, al-
leen, je hebt wel iemand nodig die je daaraan
voortdurend herinnert. Want die verleiding is
inderdaad altijd aanwezig. Vanwege de carrière
dus maar weer een partijstandpunt innemen.
Ook als je het er niet mee eens bent. Nou, daar
houdt zij mij dus stevig vast.’

Blakend van trots is het dubbel-interview met
zijn dochter Cléo in HP/De Tijd in 1995. Cléo
speelde toen de rol van Anne in de toneelversie
van ‘Het dagboek van Anne Frank’. In dat inter-
view zegt Cléo iets heel treffends over haar vader: 
‘Wat ik goed vind aan mijn vader is dat-ie altijd
wel zo’n beetje dezelfde blijft; dat-ie niet eerst
het ene vindt en dan het andere. Dat vind ik ge-
loofwaardiger dan mensen die te ver willen gaan;
die prachtige, maar totaal onrealiseerbare din-
gen zeggen. Een soort heldere, nuchtere blik,
daar kan ik me wel in vinden.’

Piet is te vroeg weggegaan, maar de boeren-
zoon uit Stiens, de onderwijzer uit Stompetoren,
de leraar geschiedenis uit Gorinchem heeft zelf
een hele lange en belangrijke geschiedenis ge-
schreven, met en voor heel veel mensen. Hij
wordt gerespecteerd als een zeer succesrijke en
gedreven politicus. In eigen land, in Europa en
ver daarbuiten. Een man met een heldere, nuch-
tere blik. Iemand die altijd wel zo’n beetje de-
zelfde bleef. Die niet nu eens dit vond en dan
weer dat. 

Een heel gewone, heel bijzondere man. 
En een vriend.

(Tekst uitgesproken tijdens de herdenkingsbijeen-
komst in de Grote Kerk in Edam op 29 juni 2003)

In de hitte van de politieke en publieke discussie
over de plaatsing van nieuwe kernwapens in Eu-
ropa, stoorde hem in toenemende mate, dat alle
voor hem wezenlijke nuanceringen verloren
gingen. ‘Kernwapens de wereld uit, te beginnen
uit Nederland’ was hem veel te simplistisch.
Daar kon hij niks mee. Vroeger had hij in soort-
gelijke discussies over het lidmaatschap van de
navo vaak gezegd, dat Nederland daar natuur-
lijk best uit kon, maar dat je ons land dan wel
naar een ander deel van de wereld moest slepen.
Hij charmeerde zijn tegenstanders niet.

Veel ruimte voor zijn eigen opvattingen over
het veiligheidsbeleid trof hij in die dagen in de
PvdA niet aan. Bij een kandidaatstelling voor het
lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen
kwamen enkele partijgenoten zelfs met leuzen,
die uitspraken dat een stem op Piet geen stem
voor de vrede zou zijn. Gelukkig trok een meer-
derheid zich van deze dwaasheid niets aan. Maar
het deed pijn. Men kende hem toch? 

Deze moeilijke periode heeft geen beslis-
sende invloed gehad op zijn band met de PvdA.
Die vormde ondanks alles zijn politieke huis, al
voelde hij er zich lang niet altijd op zijn gemak.
Toen hem in 1989 door het Algemeen Dagblad ge-
vraagd werd of hij wel bij de goede politieke par-
tij zat en wellicht in d66 meer mogelijkheden
zou hebben gehad, was zijn antwoord: ‘Ach, dat
laatste weet ik niet. Maar ik heb me altijd thuis
gevoeld bij de PvdA. Misschien komt dat door
mijn boerenachtergrond in Friesland; ik vind de
groep die PvdA stemt échter. Daar hoor ik poli-
tiek thuis.’

Piet is te vroeg weggegaan. Waarschijnlijk
heb je aan politieke vrienden en aan vrienden in
de politiek nooit even veel als aan andere vrien-
den en dierbaren. Als je uit de politiek vertrekt,
ben je ook echt weg, totdat je elkaar weer tegen-
komt en het gesprek voortzet waar het soms ja-
ren geleden werd afgebroken. 

Die gesprekken gingen ook ¬ vaker dan an-
deren wel denken ¬ over wat echt belangrijk is
en waar je op koerst en wat je overeind houdt als
je het moeilijk hebt. Voor Piet waren dat Paulette
en zijn kinderen, bij wie hij door zijn werk maar
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