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Mr. JJ. Vis is lid van de Raad van State en 
oud·hoogleraar staatsrecht. 

COLUMN 

Jan 
Hij hoorde niet bij de oprichters maar was wel de geestelijke vader van het mooiste 
kroonjuweel: Jan Glastra van Loon. Twee jaar voor de oprichting van de partij opper
de hij in een tijdschriftartikel het idee om de keuze van de minister-president niet aan 
de partijelites over te laten maar aan de kiezers. Pas later werd duidelijk dat Jan met 
dit opstel een van de belangrijkse staatsrechtelijke bijdragen in de twintigste eeuw had 
geschreven. 

Then D66 werd opgericht was Jan daar niet bij. Hij verschijnt pas in de partijannalen 
bij de formatie van het kabinet-Den Uyl, waarin hij als staatssecretaris van Justitie de 
zorg krijgt voor de staatsrechtelijke hervormingen die het kabinet zou gaan voorstellen. 
Binnen twee jaar is het staatssecretariaat alweer beeïndigd vanwege meningsverschil 
met de minister van Justitie (Van Agt) en achteraf bekeken is dat een zegen voor D66 
geweest vanwege de gelegenheid die dit ons lag aan Jan gaf om zich in te zetten voor 
reanimatie van de inmiddels bijna overleden partij. 

Ik heb Jan in die tijd goed leren kennen: creatief, ondernemend, met een niet aflatende 
liefde voor de publieke zaak en een buitengewoon groot ontwikkeld rechtvaardigheids
gevoel. Het was een kostelijke ervaring om hem van nabij mee te maken in zijn vastbe
sloten arbeid om de partij weer overeind te zetten. Van Jan wist je altijd zeker dat hij 
nimmer op eigen voordeel uit was of met een dubbele agenda opereerde. 
Later, in september 1980, werden we beiden lid van de Eerste Kamer; een tweemans
fractie waarvan hij de voorzitter was en ik de vice-voorzitter. We vergaderden in een 
soort bezemkast ergens onder in de Senaat en we hadden buitengewoon veel pret. Een 
kleine fractie is het leukste wat er is: je haalt de krenten uit de pap en de rest laat je 
staan. 
Ik woonde in die jaren in het Noorden en in geval van meerdaagse vergaderingen 
logeerde ik bij Jan in het grote huis aan de Bazarstraat: vol boeken en moderne kunst. 
We gingen te voet naar het Binnenhof en dat leverde opmerkelijke ervaringen op. Jan 
marcheerde in een zeer straf tempo door de Haagse binnenstad en bovendien had hij de 
merkwaardige gewoonte om zoveel mogelijk schuin over te steken: dat leverde tijdwinst 
op. Ook herinner ik mij een strenge winter toen de fractie (wij tweeën dus) besloot tot een 
uurtje schaatsen op de Hofvijver. Dat heb ik geweten. Hoewel dertien jaar jonger had ik 
de grootste moeite mijn fractievoorzitter bij te houden. Jan is nog een keer onderuit 
gegaan - maar daar trok hij zich weinig van aan, zoals hij ook overigens zichzelf niet 
ontzag. 
Jan was het meeste zichzelf als hij opkwam' voor iets en vooral voor iemand die naar 
zijn inzicht onrechtvaardig werd behandeld. Met heel zijn superieure verstand en zijn 
groot mededogen ging hij aan de gang. Door zijn onmiskenbaar Leids accent en zijn op 
het oog rationele levenshouding maakte Jan op derden vaak een afstandelijke indruk, 
maar ik weet wel beter. 
In de periode van de partij-renaissance in de jaren zeventig ontwikkelde Jan het idee 
van wat hij noemde de actiebeginselen: beginselen voor het feitelijke politieke handelen 
- niet gericht op een verafgelegen toekomstbeeld zoals de beginselen van ideologisch geo
riënteerde partijen maar gericht op het feitelijke politiek gedrag binnen de democrati
sche cultuur van onze samenleving. Je kunt het ook korter zeggen: het gaat om dejuis
te houding, van de partij en van het individu. 
Tht voor kort lunchte ik regelmatig met Jan. Vlak bij zijn huis want het lopen was al 
lang niet meer zoals vroeger. In die gesprekken kon je merken dat Jan bezig was aan 
een ontdekkingsreis naar zichzelf Is mijn houding de juiste geweest - een onuitgespro
ken vraag die toch vaak goed hoorbaar was. 
Gewetensvol - zo heb ik hem ervaren. • 
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