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I N MEMORIAM S I C C 0 

Terwijl de Euro-Groene Herman 
Verbeek (ex-priester en -paar
denfokker) en daarna de filosoof 
Nauta aan de eikenhouten kist de 
lof zongen van de gevelde reus, 
bepeinsde ik wat ik zou zeggen als 
mij de eer te beurt ware gevallen. 
Een zin zou genoeg zijn geweest. 
Toen in Juni 1940 de communist 
Andre Malraux ('La condition 
humaine') en de met-communist 
Charles de Gaulle elkaar in 
Londen voor het eerst hadden 
ontmoet, zeiden heiden los van 
elkaar: 'Enfin un homme ... ein
deli jk een man' . 

Dat vond ik al van Sicco toen ik 
hem voor het eerst in Brussel had 
ontmoet na zijn Europalia-rede 
waarin hij in zijn wanhoop had 
gepleit voor 'een nieuwe Marx'. 
Ik zette hoven dat interview: 
'Oude Mansholt wil nieuwe 
Marx'. Ik vond dat wel een aardi
ge kop, maar Mansholt niet. Dat 
'oude' beviel hem niet. Hij was 
pas 6 2 I En toch deed hij mij toen 
al denken aan 'the old man and 
the sea'. Want dat was hij ook, 
zeezeiler en scheepstimmerman. 
Eerst met de hoogaars Atalante 
en later met het door hem eigen
handig afgetimmerde casco waar
mee hij de Atlantische Oceaan 
over en daarna de Amazone 6p
zeilde. Zijn geheime wens was als 
solozeiler een keer op zee te blij
ven. Die wens is hem niet ge
gund. De zeezeiler is afgetakeld. 
Toen hij eerst zijn zakcomputer 
niet meer kon bedienen en daarna 
de knop van zijn elektrische bed
deplank was het genoeg. Hij had 
nog wei even een op- en afrit voor 
zijn rolstoel ontworpen. 

Eindelijk een man ... zeldzaam 
verschijnsel in de politiek! Met 
die politiek kreeg ik pas te maken 

toen Hans van Mierlo bij mij zijn 
proefballonnetje opliet voor een 
Progressieve Volkspartij, het 
samengaan van PvdA, o66 en 
PPR. Hij zei toen: 'Maar daar
voor hebben we eigenlijk een 
Hele, Nieuwe Grote Proble
matiek nodig! '. Ik zei dat ik die 
kon leveren want ik had net in 
manuscript het eerste rapport aan 
de Club van Rome gekregen van 
rnijn nieuwe vriend Dennis 
Meadows 'Grenzen aan de 
groei'. Dat kwam dus goed uit. 

Een Nieuwer en Groter pro
bleem leek nauwelijks te verzin
nen. Ik voegde eraan toe: 'Maar 
je zult voor die Nieuwe Grote 
partij ook een nieuwe Ieider 
nodig hebben, nieuwer en groter 
dan Den Uyl. Wat dacht je van 
Sicco Mansholt ?' 

Van Mierlo, toen al een fat
soenlijk man, zei dat hij het aan 
Joop zou voorleggen. Joop vond 
het niet zo'n goed idee! Niette
min kwam de tripartiete comrnis
sie tot stand die door iedereen de 
commissie-Mansholt werd ge
noemd behalve door Joop den 
Uyl want die bleef het hebben 
over de comrnissie van Zes. Die 
zes waren Sicco Mansholt, Cees 
de Galan, Joop den Uyl, Hans van 
Mierlo, Hans Gruijters en Eric 
Jurgens. Opdracht: het in kaart 
brengen van het Nieuwe Wereld
probleem, het aandragen van 
oplossingen daarvoor en het leg
gen van de bodem voor de Pro
gressieve Volkspartij. De com
missie beschikt daarvoor over 
twee rapporteurs-secretarissen, 
Jan Pronk en ik. Ik zou de proble
men schetsen en Pronk de oploss
ingen. Pronk zorgde echter on
rniddelijk voor een nog nieuwer 
probleem. Op de eerste zitting 

MANSHOLT 

opende Sicco het debat: 'Het gaat 
hier om een wereldprobleem van 
Ieven en dood. Nederland werpt 
te weinig gewicht in de schaal. 
We moeten daarom eerst Euro
pa mobiliseren. Aileen Europa 
weegt zwaar genoeg om de rest 
van de wereld ecologisch bij de 
les te houden, zo nodig te dwin
gen.' Pronk sputterde meteen 
tegen: 'Ik houd niet van dat Euro
centrisme.We hebben een grote 
schuld jegens de Derde Wereld.' 

Hans Gruijters, niet altijd de 
fijngevoeligheid zelve: 'Ten eer
ste zit u hier als secretaris niet om 
mee te praten, maar om dingen 
op te schrijven. Ten tweede heeft 
rnijn vader, een winkelier in 
Helmond rnij geleerd: "Nooit 
schulden maken". Ten derde 
weet ik niet eens hoe die landen 
en hun leiders in die derde wereld 
van u allemaal he ten' . Dat was 
bijna het eind van Pronk's car
riere maar na acht weekends 
vergaderen (drie over de wereld
problemen en vijf over de 
Pee/Vee/Pee) kwam er toch een 
als opzienbarend gekenschetst 
rapport. Een woord ontbrak: 
socialisme. Van Joop moest het, 
van Sicco hoefde het niet. En van 
Van Mierlo mocht het niet. Maar 
uit dat inmiddels vergeten rap
port is een uitdrukking blijven 
hangen: Nederland Gidsland. 
Pronk is daar vaak op aangekeken 
maar de term stamt van Dennis 
Meadows, die vond dat Holland 
een pilot-country moest wezen. 
Een hoog opgeleide bevolking in 
een veel te dicht opeengepakte 
delta. Als hier het beste niet door 
zou breken dan zou het nergens 
anders tijdig lukken. Welnu het is 
hier niet gelukt. De wereldbevol
king is in die 25 jaren van 3,8 naar 
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5,6 miljard gegroeid. En wat wij 
ten onrechte het milieu noemen 
(en dan spreken we over Schip
hol, de Betuwelijn en gescheiden 
vuilinzameling) waar we het zou
den moeten hebben over de bio
toop waarin en waarvan wij moe
ten leven, is 'past the point of no 
return'. We hoeven er ons niet 
meer druk over te maken. Cees 
de Galan begreep dat al 25 jaar 
geleden. Toen Pronk zijn ingrij
pende oplossingen formuleerde, 
zei de Galan: 'Het is al verloren, 
moeten we nu eerst de hele zaak 
ook nog op zijn kop gaan zetten?'. 

De wereld dus niet gered en de 
PVP niet gebaard. Want toen de 
drie partijen erover hadden ge
discussieerd en de PvdA op voor
stel van Vander Louw nog een 
keer de Internationale had gezon
gen, toen alles beklonken scheen, 
ging Den Uyl met vakantie. Hij 
reed met zijn caravan langs de 
brievenbus van Socialisme en 
Democratie en stak daar een artikel 
in waar hij te kennen gaf dat 
die Pee/Vee/Pee nog wel een 
jaar of tien, vijftien op zich zou 
laten wachten. Joop wou maar 
een ding redden: de PvdA. Van 
Mierlo kreeg een bloedspoewing 
door dat verraad en derhalve zal 
de PVP er nooit komen, ook al 
bepleiten Scheffer, De Beus en 
Kalma het nog zo hevig. Politieke 
biotopen zijn hardnekkig. 
Tot zover mijn excursie in de 
partijpolitiek waar journalisten 
trouwens niets te zoeken hebben. 
Maar de vriendschap met 
Mansholt bleef. Hoewel vriend-
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schap? Ik keek te zeer tegen hem 
op. Het was eigenlijk een aange
nomen vader-zoonrelatie. Hij 
kwam vaak op onze boerderij in 
Brabant die onder de vorige eige
nares dankzij de adviezen van 'De 
Klein Aarde' was verkommerd 
van vier bunder weiland tot vier 
bunder brandnetels. Die zouden 
volgens Siets Leeflang binnen 
zeven jaar vanzelf weggaan. Ik 
vroeg Sicco wat te doen. Sicco 
nam de pijp uit de mond en zei: 
'Spuit'n jong. Doodspuit'n'. Ik 
stamelde: 'Maar Sicco ... '. Sicco 
zei: 'Zonder insecticiden en her
bidden gaat de wereldbevolking 
aan honger ten onder'. Ik: 'En 
met?'. Sicco: 'Oat zien we dan 
wei weer .. . komt tijd, komt 
raad ' . Daarna gingen we naar bin
nen en namen een neutje of vier 
want Sicco was niet van de blau
we knoop, zoals andere oude 
socialisten, gelijk Anna Vonde
ling die bij de tong in Saur tonic 
dronk. Mansholt deed trouwens 
meer dingen waar Marx en 
Engels niet aan gedacht zouden 
hebben: vrouwen vielen als rijpe 
appels voor zijn voeten. Zijn aan
wezigheid domineerde ieder ge
zelschap ook al zei hij niks. Toen 
de so in de Wieringermeeer bin
nenviel waar hij met zijn verzets
groep zat te vergaderen, richtte 
de reus zich in zijn volle lengte op 
en zei: 'Dit is een werkgroep van 
het Rode Kruis. Wij beraden ons 
over voedseltransport naar de 
hongerende steden'. Zijn presen
ce was genoeg .De Sicherheits
dienst excuseerde zich voor het 
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ongerief en vroeg niet eens naar 
een Ausweis. 

Ander aspect van Mansholt de 
vader. Toen zijn zoon uit Italie 
naar Straatsburg belde met een 
probleem: 'Oude Citroen Trac
tion Avant gekocht maar deuren 
vallen eruit', stapte Sicco in zijn 
dienstlimo, kocht bij een sloper 
twee Citroen-deuren, reed door 
naar ltalie, trok zijn jas uit en 
monteerde die deuren . 'A man of 
all seasons!' In de ethologie, de 
gedragsleer van mensen, andere 
dieren heet zo'n man een alfa! 
Tussen aangenomen vader-en
zoon lag wel een andere geaard
heid. Doener Mansholt bedacht 
voor ieder probleem een oplos
sing. Ik, de vooral niet-doener, 
bedacht voor iedere oplossing 
een nieuw probleem. Maar bij 
een gelegenheid heb ik hem in de 
steek gelaten. Hij was na een 
beroerte slecht ter been gewor
den. Ik had hem eind '93 mijn 
boekje gestuurd Vrede is het aileen 
in de pauze waaruit blijkt dat op 
grond van de chaostheorie, de 
systeemdynarnica, de ethologie 
en de ecologie, de succesvolste 
diersoort uit de evolutie het lood
je gaat leggen. Hij belde 'Kom 
eens praat'n jong' . Maar ik had 
veel aan mijn hoofd en het kwam 
ernietvan. 

Ennuis de eik geveld. Het spijt 
me. 

W. L. BRUGSMA 

publicist en destijds rapporteur van de 
commissie-Mansholt 

-
'Noo 
datrr 
gesp1 
vuldE 

~ 

apart 
Nica1 
voon 
te ve 
Euro· 
defe~ 
wort• 

0 
veror 
de ht 
voor 
Vijfti 
mark 

0 
go's 1 

er so. 
ande1 
snel! 
multi 
op Sa 
straft 
karak 

B! 
Dutd 
social 
noga 
besch 
trede 
stand 

In 
Joegc 
er me 
kaner 
Devr 
perm 
mach· 
dig Zl 

'recht 
een gJ 

o. 
ervari 
geven 
HetE 


