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door Han ten Broeke
Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de 
Kloosterkerk, op donderdag 6 mei, memo-
reerde minister-president Mark Rutte een 
mooi moment tijdens de campagne voor het 
Europees Parlement, waar Hans van Baalen 
als lijsttrekker voor de VVD fungeerde. 
Hans had zijn beklag gedaan over de gerin-
ge ondersteuning waarmee hij de campag-
ne moest voeren. “De campagneleiding?, 
dat ben ik. Welke bijeenkomsten we doen?, 
dat bepaal ik. En wie mij rijdt?, dat doe ik 
ook zelf!” De premier voegde er vervolgens 
aan toe dat dit in een heel klein autootje ge-

beurde. Een hilarisch beeld, voor wie Hans 
liberale postuur in ogenschouw neemt. 
 
Als zijn campagneleider moet ik erkennen 
dat Hans inderdaad altijd ‘his own man’ was. 
Of het nu om de foto op de campagnepos-
ter ging of een aanvalslijn op politieke te-
genstanders, als Hans zijn zinnen ergens op 
had gezet, dan was hij daarvan niet meer 
af te brengen. En als dat onverhoopt ver-
keerd uitpakte, dan accepteerde hij dat ook 
en kwam er geen klacht meer over zijn lip-
pen. In dat veel te kleine autootje, reed hij 
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 dan ook zonder klachten naar veel cam-
pagnebijeenkomsten. Overigens deed hij 
dat wel met een medewerker als chauffeur. 
 
Hans van Baalen was niet snel tevreden. Hij 
eiste heel veel van zichzelf, maar ook van 
zijn omgeving en zijn medewerkers en col-
lega’s. Hij kon daarbij kortaangebonden zijn 
en maskeerde zijn irritatie slecht als er was 
geblunderd. Maar diezelfde medewerkers 
gingen wel voor hem door het vuur. En het 
respect dat hij bij politieke vrienden en vij-
anden wist te genereren was unaniem. Met 
Hans van Baalen is een politicus heengegaan 
van on-Nederlandse proporties. Een man 
die een voorbeeld nam aan de Amerikaan-
se senator en oorlogsheld John McCain en 
zich ook tooide met dezelfde geuzennaam; 
‘maverick’. Liberaal in hart en nieren; een 
oer-VVD’er. Tegelijk een volstrekt onafhan-
kelijke denker, zij het geen revolutionair.  
 
Er zijn veel momenten in het politieke le-
ven van Hans van Baalen die het rechtvaar-
digen hier gememoreerd te worden. Maar 
ik wil proberen vooral mijn eigen herinne-
ring te laten spreken in dit in memoriam. 
 
Hans ken ik al ruim 25 jaar. In onze stu-
dentenstad Leiden kwamen wij elkaar niet 
tegen, maar de controverse die ontstond 
rondom zijn lidmaatschap van Pro Patria en 
de malicieuze extreemrechtse ideeën waar-
van hij ten onrechte werd beticht, trokken 
mijn aandacht en wekte mijn sympathie 
voor hem. Ik zag een man die in 1998 net 
gekozen was tot volksvertegenwoordiger, 
maar zijn zetel opgaf om zijn partij niet te 

schaden, en die zichzelf verdedigde. Moe-
derziel alleen, maar met een intense overtui-
ging dat hem onrecht was aangedaan. Hans 
werd vrijgepleit. Wat in mijn ogen overbleef 
was een zeer moedige man, die vocht voor 
zijn integriteit, zonder die van zijn partij 
op het spel te zetten. VVD-leider Frits Bol-
kestein, voor wie Hans de verkiezingscam-
pagne voor de Tweede Kamer zou leiden, 
nam hem een jaar later, sans rancune, terug 
in de boezem van de VVD Tweede Kamer-
fractie. Bolkestein die zelf vertrok naar de 
Europese Commissie maakte de zetel vrij 
voor Hans van Baalen die zich niet alleen 
verwant voelde, maar zich ook spiegelde 
aan de soevereiniteit van deze VVD-leider. 
 
Al snel ontwikkelde Van Baalen zich tot 
het onaantastbare buitenland- en defen-
siegezicht van de VVD. Voor velen maak-
te Hans een gelouterde indruk na alles wat 
hem al zo vroeg in zijn politieke carrière was 
overkomen. Maar Hans werd, zoals hijzelf 
graag grijnzend opmerkte, een ‘comeback 
kid’. De man die bewees dat je een karak-
termoord politiek kunt overleven. De les 
die hij me ooit nadrukkelijk meegaf naar 
aanleiding van deze valse start was; “geloof 
in jezelf als je denkt dat dit gerechtvaardigd 
is, duik nooit voor moeilijke vragen, toon 
moed, houd stand en houd bovenal altijd 
koers”. Daaraan voegde hij toe; “vertrouw 
er niet op dat veel mensen je te hulp schie-
ten. Als het echt moeilijk wordt, sta je er 
alleen voor”. Dit gold natuurlijk niet voor 
zijn vrouw Ineke Sybesma, die hem trouw 
bleef tijdens deze politieke bijna-dooderva-
ring. Nu, na zijn ontijdige overlijden, klinkt 
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die waarschuwing van Hans voor de Haag-
se politieke mores nog wel eens door, al 
sprak hij die woorden nimmer cynisch uit. 
 
Gedurende zijn tien jaar in de Tweede Ka-
mer (1999-2009) werd Hans van Baalen een 
onbetwiste en ongeëvenaarde woordvoerder 
van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken 
en voorzitter van de Vaste Kamercommissie 
Defensie. Alhoewel ik in een aantal van zijn 
grote voetsporen heb mogen treden, was het 
nooit in die samenhang en met die omvat-
tendheid. Met zijn kloeke en heldere state-
ments werd Van Baalen de oogappel van veel 
media, waarmee hij zijn relaties goed onder-
hield. Hans was jarenlang de ‘koning van de 
quotes’ en beschikte over het jaloersmaken-
de vermogen om buitengewoon ingewik-
kelde kwesties of internationale ontwikke-
lingen tot de kern terug te brengen. Daarbij 
onderhield hij een herkenbaar kompas; de 
veiligheid en het bestaansrecht van Israël 
waren boven elke twijfel verheven, ten aan-
zien van Taiwan was meer moed noodza-
kelijk en hetzelfde gold voor andere landen 
of groepen die, in weerwil van autoritaire 
despoten of regimes, hun vrijheid en soeve-
reiniteit bevochten. De NAVO was en blijft 
de ruggengraat van onze vrijheid en hoewel 
verdere Europese integratie onontkoombaar 
is, moeten liberalen waken voor al te naïef 
gejubel of gedweep met de EU en de Euro. 
Het zou Hans van Baalen tekortdoen hem 
als een atlanticus te omschrijven. Hij voer-
de jaren campagne om Afrikaanse landen 
als Ivoorkust en Senegal bij de internationa-
le liberale familie te halen. En veel mensen-
rechtenactivisten van Azië tot Zuid-Ame-

rika hadden zijn telefoonnummer op zak. 
 
In de kern was Hans – niettegenstaande zijn 
conservatieve voorkomen – een activist voor 
mensenrechten en de liberale zaak over de 
hele wereld. Overal waar moedige mensen, 
bewegingen of landen hun kop ophieven te-
gen onderdrukkende machten, was Hans be-
reid om af te reizen en zijn stem voor hen te 
verheffen. Dat deed hij niet alleen vanuit een 
diep gevoel van rechtvaardigheid en voor 
vrijheid, maar ook met een al even diep besef 
voor traditie en de offers die anderen in het 
verleden voor de vrijheid hebben gebracht. 
Met de latere Eurocommissaris Frans Tim-
mermans (PvdA) en Kamerlid Mat Herben 
(LPF) zorgde Hans van Baalen ervoor dat de 
vergeten Poolse soldaten die voor de vrijheid 
van Nederland hun leven hadden gewaagd 
eindelijk werden geëerd en onderscheiden 
op het Binnenhof. Tijdens een bezoek aan 
Nicaragua in 2009, al in zijn capaciteit als 
voorzitter van de Liberale Internationale 
(waarvan hij later ere-president werd), bekri-
tiseerde hij openlijk de tweede termijn van 
de sandinistische president Ortega. Hij ver-
liet het land net voordat hij eruit zou worden 
gezet. Later sprak hij ook ‘truth to power’ in 
het Thaise parlement en zat hij naast de Bul-
gaarse mensenrechtenrechtenstrijder Ah-
med Dogan toen deze ternauwernood aan 
een aanslag op zijn leven ontsnapte in Sofia.  
 
Maar het meest zal Hans van Baalen worden 
herinnerd aan zijn even moedige als omstre-
den optreden op het Maidan-plein in Kiev 
in 2014. Vlak voor zijn vertrek belde hij mij 
met wat voor hem niet meer dan een mede-
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deling was; hij zou zijn steun betuigen aan 
de moedige betogers die zich al weken met 
gevaar voor eigen leven voor een Europese 
toekomst van Oekraïne en tegen de corruptie 
uitspraken. Hij had dit met niemand over-
legd en als campagneleider kwam mij dit zeer 
slecht uit. De suggestie dat Oekraïne wel even 
lid zou kunnen worden van de EU zou mo-
gelijk kunnen postvatten bij het Nederlandse 
electoraat en daarmee de campagne bemoei-
lijken. Hans had geen enkel geduld met mijn 
electorale afwegingen, zijn besluit stond vast.  
En hij was er rotsvast van overtuigd daarmee 
de juiste keuze te hebben gemaakt. Dat is hij 
blijven vinden tot aan zijn dood. We hebben 
er nooit meer over gesproken. Mijn schame-
le, opportunistische afweging van dat mo-
ment steekt nu schril af bij zijn grote gelijk. 
Overal op de wereld, maar in het bijzonder in 
Europa vatten autoritaire en antiliberale ten-
densen weer vlam en Hans van Baalen voelde 
die geschiedenis haarfijn aan. Zoals hij voor 
alle politieke omwentelingen in binnen- en 
buitenland een vlijmscherpe intuïtie paar-
de aan de moed er direct ongezouten kritiek 
en stoutmoedige standpunten bij te leveren.  
 
Na zijn tien jaar in de Tweede Kamer volgden 
tien jaar als delegatieleider in het Europees 
Parlement, die hij wel eens heeft omschreven 
als “corvee”. Tijdens een copieuze en rijk be-
sprenkelde maaltijd in het toenmalige restau-
rant Julien vroeg ik hem of hij eventueel be-
reid was die taak op zich te nemen. De VVD 
stond er in die dagen niet bijster goed voor en 
we hadden een lijsttrekker nodig die bekend-
heid verbond aan duidelijkheid bij deze onge-
liefde verkiezingen. Na ruggenspraak met In-

eke besloot Hans deze tocht naar het politiek 
onherbergzame Straatsburg te ondernemen. 
Naast de afkeer van de onkritische en eens-
gezinde eurogelovigheid van zijn honderden 
medeparlementariërs, genoot hij daar ook 
van de internationale reikwijdte. Zijn rap-
porteurschappen weerspiegelden zijn eigen 
armslag die zowel Taiwan als de VS omvatte. 
In de ALDE-fractie ontwikkelde hij een dua-
listische relatie met de federalist Guy Verhof-
stadt, maar genoot hij groot gezag en respect 
bij deze en andere coryfeeën van de Europese 
politiek. Achter de schermen beraamde Hans 
zeer vaak de compromissen die de liberale 
derde fractie in dit grote parlement invloed-
rijker maakten dan hun getalsverhouding 
zou vermoeden. Hans maakte echter nooit de 
fout in de Europese bubbel te blijven hangen. 
Hij realiseerde zich dat de echte machtspoli-
tiek in de hoofdsteden werd bedreven en dus 
koos hij steevast voor het Haagse bewindslie-
denoverleg van de VVD om zijn invloed aan 
te wenden. Kritiek daarop deerde hem niet. 
Hans was waar de macht was. Maar ondanks 
de vele versierselen die hij kreeg uitgereikt uit 
alle windhoeken van de wereld – van Duits-
land tot Taiwan, van Indonesië tot Oekraïne 
– formele staatsmacht in de vorm van een mi-
nisterschap bleef hem onthouden. Dat speet 
hem. En dat spijt mij. Maar we kunnen Hans 
van Baalen daardoor wel beter onthouden 
voor wat hij was: a master politician, sometimes 
a maverick, but always a man in his own right.    
 
Han ten Broeke was lid van de VVD-Tweede 
Kamerfractie tussen 2006 en 2018 en is nu di-
recteur Politieke Zaken bij denktank HCSS en 
voorzitter van de branchevereniging BOVAG.


