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vi. weg van herstel: 2006 – heden

In Memoriam Hans van Mierlo door Jan 
Terlouw (2010) 
 
Toespraak gehouden in De Rode Hoed in Amsterdam op 23 maart 
op een herdenkingsdienst naar aanleiding van het overlijden van 
Hans van Mierlo.

Vooruitgang in de samenleving van mensen is zelden tot stand gebracht 
door een instituut, een kerk, een politieke partij. Het waren bijna altijd in-
dividuen, eenlingen, die de kracht hebben opgebracht om de trage massa 
in beweging te brengen of een andere richting te doen inslaan. Ze heetten 
Socrates, Plato of Spinoza. Newton, Huygens of Einstein. Adam Smith, 
Keynes of Tinbergen. Hans was zo’n eenling. Met zijn grote geestkracht, 
zijn fantasie, en zijn diepe belangstelling voor de interactie tussen macht 
en samenleving, heeft hij meer dan veertig jaar de politiek geanalyseerd en 
heeft hij nieuwe wegen aangegeven. 

Wat heeft hij bereikt? Als het gaat om structuurveranderingen, niet zo veel. 
Heel veel voor zover het veranderingen betreft in de cultuur van onze sa-
menleving. Hij heeft een enorme invloed gehad op de manier van denken in 
de politiek, waarschijnlijk binnen alle partijen. De afgelopen dagen hebben 
enkele personen uit andere partijen laten blijken dat ze intussen de staats-
rechtelijke hervormingen die Hans bepleitte, zouden willen doorvoeren. 
Personen die tot voor kort deel hadden aan de macht, maar nu niet meer. 
Het illustreert treffend wat ik zei. De denkwijze is doorgedrongen. Maar 
een structuurverandering waardoor zij die de macht bezitten die moeten de-
len met degenen van wie ze de macht hebben gekregen, degenen ten gunste 
van wie die macht moet worden aangewend, de burgers, daar zie ik nog niet 
veel van.

Hans en ik hebben soms van mening verschild, over de koers die de partij 
zou moeten volgen. Nooit over het doel. Welk pad is begaanbaar, daarover 
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hadden we soms uiteenlopende gedachten, nooit over het eindpunt. Het 
soort discussie dat in iedere partij wordt gevoerd, wat in ons geval overigens 
nooit tot een serieuze verwijdering heeft geleid. Mijn respect en genegen-
heid voor hem zijn onveranderd groot gebleven.

De invloed die Hans op mensen had is niet te meten, hij was wel te on-
dergaan. Uit de reacties de afgelopen week is wel gebleken hoe velen die 
invloed hebben gevoeld en feestelijk hebben binnen gehaald.

The talk of the town is de vraag of jonge politici mogen kiezen voor hun ge-
zin, in plaats van voor de publieke zaak. De indrukwekkende bijeenkomst 
vorige week donderdag in de Mozes en Aaronkerk maakte duidelijk dat 
Hans in staat is geweest zijn dierbaarsten en zijn vrienden alle aandacht en 
nabijheid te geven, en toch is hij de publieke zaak altijd blijven dienen, met 
daden en geestkracht.

Hans benaderde problemen vooral vanuit een politiek-filosofische en rechts-
filosofische invalshoek, niet vanuit een natuurwetenschappelijke kant, zoals 
ik dat door mijn achtergrond gewend ben. Verschillend. En toch deed hij 
me soms denken aan de grote natuurkundigen die ik in mijn leven heb ont-
moet. Met hen had hij gemeen dat hij soepel van geest was of zelfs bij voor-
keur de gebaande wegen verliet, en dat ook voor hem nieuwe invalshoeken 
eerder regel dan uitzondering waren. 

Hans van Mierlo, minister van staat. Heel bijzonder voor iemand uit een klei-
ne partij, een partij die enkele malen langs de rand van de afgrond is gegaan. 
Zijn betekenis is daarmee in brede en invloedrijke kring erkend. Ik wil niet 
diep ingaan op de politieke betekenis van Hans, dat zal in de komende tijd 
nog veel gebeuren. We zijn nu in de rouw, en we denken niet in de eerste 
plaats aan hem als politicus, maar als mens. U en ik zijn de laatste tien dagen 
veel gecondoleerd door mensen die we niet kennen, maar die weten dat we 
nauw verbonden zijn met D66. Dat deed me goed, omdat het betekent dat 
ze begrijpen dat heel D66 een dierbare vriend heeft verloren. Ik heb tranen 
gezien in de ogen van mensen die hem nooit persoonlijk hebben ontmoet.

D66 is een partij die nooit een beginsel heeft willen opschrijven, maar niet-
temin natuurlijk belangrijke principes heeft, een partij met een ziel. Ieder 
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lid van een politieke partij heeft deel aan de ziel van die partij. Meer dan 
iemand anders heeft Hans die ziel van onze partij gevormd. Vraag me niet 
dat verder onder woorden te brengen, de ziel van een mens en van een partij 
is onaanraakbaar en onbenoembaar. En toch denk ik dat velen van u begrij-
pen wat ik bedoel.

And when the Final Scorer comes
and writes against your name
He will not ask if you won or lost
but how you played the Game. (Grandland Rice).

How he played the game. Zo oorspronkelijk. Zo geestrijk. Zo 
indrukwekkend.

Het is me vaak opgevallen dat mensen die Hans hadden ontmoet, dat niet 
meer vergaten. Zijn voetafdruk is als in steen gebeiteld. De indruk die hij 
maakte, is blijvend.

Hij leefde zo graag, zo intens. Hij kon genieten van het stoffelijke, maar 
vooral van het scherpen van de geest. 

Het is me niet bekend of hij gedichten schreef, maar hij was een zeer 
dichterlijke man. Ik moet aan hem denken als ik het door en door vitalisti-
sche gedicht van Marsman lees, Paradise regained. 

De zon en de zee springen bliksemend open:
waaiers van vuur en zij;
een held’re verruk’lijk-meeslepende wijs.

Ik moet aan hem denken als ik een regel van Vasalis lees:

Er is een boom geveld met lange groene lokken.
Hij doorzag dubieuze structuren.
Waarheid en leugen, een prikkelend mengsel
samen gehouden door macht.
Niet met logica te ontwarren.
Maar met een onvermoede methode
van mystificaties en aforismen 
aan ’t wankelen gebracht.
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Analyses met meerdere gezichten 
Paradoxen in sluiers gehuld 
wierpen een andersoortig, nieuw licht.
Wie was in staat om zich te onttrekken
aan deze poëtisch vertolkte vernieuwing?
Wijder en wijder groeiende spiralen
maakte zijn leven 
tot een gedicht.

Hans paste in geen enkel hokje. Democraat in hart en nieren, strijdend voor 
de emancipatie van de burger, spotvogel van alles wat opgeblazen of van 
klatergoud was, warmbloedig, een man met passie en zeggingskracht, zo’n 
enkeling die de kracht ontwikkelt om wat star is en vastgeroest, in beweging 
te brengen, een uniek mens. Hij is niet meer, maar zijn gedachten blijven.

Gedachten die zijn uitgezaaid
in goede grond, en vrucht hebben gedragen,
daar vindt de tijd zijn match,
daar wordt de dood verslagen.

Het is de afgelopen dagen vaak gezegd: nog lang zullen we ons in onze 
partij en daarbuiten afvragen: wat zou Hans hiervan hebben gevonden? We 
zullen het niet weten, want hij is er niet meer en zijn gedachten waren hoe 
dan ook onvoorspelbaar. Onze gedachten zijn dat – wat hem betreft – niet: 
hij zal er in voortleven.
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