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De man van de politiek
Norbert Schmelzer (1921-2008)

Alexander van Kessel

Op 3 februari 2009 legde Max van Weezel, voorzitter van de Haagse journalistenkring, in
het Haagse Nieuwspoort een opmerkelijke bekentenis af. Van Weezel, die Schmelzer pas na
zijn actieve politieke loopbaan had leren kennen, vond hem ‘een van de meest charmante en
hoffelijke mensen die ik ooit heb ontmoet. Toch is het hem overkomen dat de media hem
na de Nacht van Schmelzer afschilderden als het prototype van de onbetrouwbare roomse
politicus. [...] Ik vind dat mijn beroepsgroep - de journalisten - N orbert Schmelzer daarmee
onrecht heeft aangedaan.’1
Schmelzer dankte het over hem heen gestorte journalistieke vitriool vooral aan zijn rol
tijdens de nacht van 13 op 14 oktober 1966, toen het kabinet-Cals ( k v p , p v d a en a r p ) ten val
kwam naar aanleiding van een door hem ingediende motie. De kritiek die daarna - vooral
van de linkerzijde - op hem neerdaalde, was in de parlementaire geschiedenis niet eerder
vertoond. pvDA-minister Anne Vondeling sprak van ‘m oord met voorbedachten rade’,
tekenaar Opland schetste Schmelzer in de V olkskrant als de Brutus die ‘Caesar’ Cals een mes
in de rug stak en cabaretier W im Kan karakteriseerde hem als een ‘gladde teckel met een vette
kluif in zijn bek’. De p v d a bezwoer nooit meer met deze k v p van Schmelzer te regeren.
Mocht door zijn opereren tijdens ‘de Nacht’ en de reacties daarop in de media het beeld
zijn ontstaan van een beginsel- en gewetenloze manipulator, Schmelzers politieke opereren
werd wel degelijk geschraagd door hooggestemde idealen. Tijdens zijn studiejaren aan
de Katholieke Hogeschool in Tilburg (1939-1947) drongen ze zich langs twee wegen aan
hem op. In Tilburg werd hij doordesemd van katholiek-sociale opvattingen, waardoor hij
een stevig pleitbezorger werd van harm oniem odel en corporatisme. Daarnaast hadden de
oorlogsjaren grote invloed op de jonge Schmelzer. W as hij als scholier door lezing van
M ein K a m p f al overtuigd geraakt van de verderfelijkheid van het nationaalsocialisme, in de
Brabantse studentenillegaliteit koos hij zonder reserve voor de parlementaire democratie en
samenwerking tussen de Europese landen. Alleen daarmee was volgens hem een volgende
wereldoorlog te voorkomen. Schmelzer werd overtuigd Europeaan, christen en democraat.
V anaf het m om ent dat Schmelzer aantrad als fractieleider van de k v p in de Tweede
Kamer, in december 1963, was zijn voornaamste missie het bijeenhouden van de kudde.
Daarmee stond hij in de traditie van zijn grote voorgangers W.H. Nolens en - vooral - zijn
leermeester en beschermheer C.P.M. Romme: balancerend tussen de linker- en rechter
vleugel en - vaak op de achtergrond - aan alle touwtjes trekkend. De politiek leider van de
katholieken zat dan ook in de Kamer en niet in het kabinet. Echter, opereerden Nolens en
Romme in het verzuilde tijdperk, Schmelzer trad aan op het m om ent dat de oude zekerhe
den afbrokkelden. De afstand tussen de partij en de geestverwante organisaties (vakbonden,
kranten, omroep) werd zienderogen groter, terwijl ook de m ondiger wordende katholieke
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Norbert Schmelzer, 7 november 1966
[Foto: a n p - André v a n der Heuvel]
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kiezer m inder vanzelfsprekend op de k v p stemde. In een enkel geval nam zelfs het episcopaat
afstand van de partij. Zelfs voor een raspoliticus als Schmelzer was het politiek leiderschap
daarmee een zware opgave geworden. Gezag werd sowieso m inder snel aanvaard en moest
millimeter voor millimeter bevochten worden. In het voorjaar van 1964 sprak Schmelzer
op het Catshuis met de pas aangetreden prem ier V.G.M. Marijnen over het gezagsvacuüm,
wetend dat de prem ier nog ‘niet het gezag van een De Quay en ik niet van een Romme [heb].
De katholieke politiek kent momenteel helaas geen actieve politicus die als bindende figuur
kan dienen.’2
Tijdens ‘de N acht’ kwam Schmelzer onvermijdelijk voor een moeilijke keuze te staan,
waarbij zijn voornaamste zorg was de schade in eigen kring te beperken. Het overgrote deel
van de partij en de fractie had een voorkeur voor samenwerking met de w d en de coalitie
met de p v d a verliep steeds moeizamer, w aardoor in de zomer van 1966 een breuk o nont
koom baar werd. Tijdens de algemene beschouwingen in oktober 1966 dreigde een aanzien
lijk deel van de rechterzijde van de KVP-fractie een door de w d ingediende motie te steunen,
waardoor een scheuring in katholieke gelederen zou ontstaan. Schmelzer nam daarop
bewust het risico met zijn eigen motie een - veel kleiner - aantal linkse fractieleden van zich
te vervreemden. Vier Kvp’ers stemden tegen de motie van hun fractievoorzitter. Anderhalf
jaar later verruilden onder meer oud-m inister P.C.W.M. Bogaers, voormalig partijvoorzit
ter H.W. van Doorn en Kamerlid J.M. Aarden de k v p voor de Politieke Partij Radikalen.
Onbedoeld werd het werk van de fractievoorzitter hierdoor in de periode 1967-1971 iets een
voudiger. Schmelzer had tijdens het kabinet-De jong in ieder geval m inder moeite om zijn
fractie op één lijn te houden. Ook werden geleidelijk de geesten rijp voor een ander project
van Schmelzer: het samengaan van k v p , a r p en c h u in één christendemocratische partij,
naar W est-Europees voorbeeld. Hij heeft er vervolgens onvermoeibaar aan gewerkt.
W erd Schmelzer tijdens zijn fractievoorzitterschap door velen gezien als de m ach
tigste m an van N ederland, zelf had hij zijn zinnen eigenlijk gezet op een m inisterschap.
N adat hij in 1956 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken was geworden, begeerde hij
steeds een plaats in het kabinet. In 1959 suggereerde Romme zelfs het prem ierschap totdat ‘onderkoning’ Beel snel een einde aan zijn illusies maakte: dat was veel te vroeg.
Schmelzer, 38 jaar pas, werd vervolgens als staatssecretaris de politieke rechterhand van
de op het B innenhof onwennige prem ier J.E. de Quay. Leunde De Quay aanvankelijk
dankbaar op zijn adjudant, toen hij groeide in zijn rol als prem ier, begon hij zich eveneens
te storen aan Schmelzers aspiraties: ‘W at wil N orbertje toch. Ik zie hem helaas steeds meer
als een in trigant.’5 Het hem aangeboden partijvoorzitterschap liet Schmelzer in 1961 aan
zich voorbijgaan: dat sloot niet aan bij zijn am bitie om daadwerkelijk politieke m acht uit
te oefenen.
Na de verkiezingen van 1963 lonkte lange tijd de portefeuille van Volkshuisvesting.
Om de linkerflank te apaiseren, koos de form ateur, zijn partijgenoot M arijnen, uiteinde
lijk voor vakbondsm an Bogaers. Het was een flinke tegenvaller voor Schmelzer. Hij kreeg
na de val van het kabinet-M arijnen in het voorjaar van 1965 als inform ateur de kans zelf
het prem ierschap te claimen. Vanwege de politieke situatie - een kabinet m et de p v d a
was onverm ijdelijk - zag hij er echter van af en m aakte hij de weg vrij voor partijgenoot
J.M.L.Th. Cals, die veel beter lag bij de sociaaldem ocraten. In 1971 viel hem eindelijk een
m inisterschap toe. Tot zijn grote vreugde werd het zelfs Buitenlandse Zaken, w aardoor
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hij zich weer met internationale politiek m ocht bezighouden. D oor de snelle val van het
kabinet-Biesheuvel bleef het bij twee jaar.4 Zijn reputatie bij de p v d a maakte het ondenk
baar dat hij in mei 1973 aanbleef in het kabinet-D en Uyl.
Ook het perspectief op lange termijn verdween toen diezelfde m aand de jonge journalist
Robbert Ammerlaan H et verschijnsel Schm elzer publiceerde, een met medewerking van de
hoofdpersoon geschreven biografie. Het boek veroorzaakte vanwege zijn openhartigheid
een schok in de Haagse politiek. Toch gaf H et verschijnsel niet de hele Schmelzer prijs. Hij
had Ammerlaan ten behoeve van het boek weliswaar inzage gegeven in zijn persoonlijke
papieren, maar kreeg na lezing van de eerste versies moeite met de soms scherpe en open
hartige oordelen in de tekst over anderen. Op aandringen van Schmelzer deed Ammerlaan
enkele concessies.5 Zo verdween de toch al met veel geheimzinnigheid omgeven persoon
van Ben Korsten nagenoeg geheel uit het boek. De controversiële pr-adviseur wordt slechts
eenmaal vermeld en wel als ‘image-builder van Veldkamp en vertrouwensman van vele poli
tieke kopstukken’. De band tussen Schmelzer en de ‘m annetjesm aker’ werd door Ammerlaan
niet vermeld, terwijl volgens toenmalig Kvp-minister G.M.J. Veldkamp en onderzoeksjour
nalist Rudie van Meurs het juist Schmelzer was die Korsten in de k v p introduceerde.6 In zijn
in 2004 verschenen herinneringen - waarin opvallend genoeg juist de naam van Ammerlaan
weer ontbreekt, gaf Schmelzer al wat m eer duidelijkheid, daarbij evenmin onvermeld latend
dat Korsten een ‘innige vriendschap’ met zijn toenmalige vrouw onderhield.7
Sinds begin 2009 beschikken we over het persoonlijk archief van Schmelzer, met daarin
onder meer diens ‘Politieke dagboeken’.8 Schmelzer heeft het de historicus - onbedoeld,
mogen we aannemen - met het vrijgeven van zijn papieren overigens niet gemakkelijk
gemaakt. Zijn moeilijk leesbare handschrift zal menig onderzoeker nog voor grote proble
men plaatsen.9 Uit de vele vermeldingen op de dagboekpagina’s en andere losse notities
in Schmelzers archief valt niettemin op te maken dat Korsten veelvuldig contact met hem
onderhield.10 Het dagboek vult ook in andere kwesties het beeld aan, zoals Schmelzers
bemoeienissen rond de escapades van de capabele m aar lastige minister van Sociale Zaken
Veldkamp.11
O f publicaties op basis van stukken uit zijn archief het imago van Schmelzer funda
menteel zullen veranderen, is niettem in de vraag. Ook nadat in 1991, een kwarteeuw na ‘de
N acht’, de gebeurtenissen rond de val van het kabinet-Cals door historici nader onderzocht
waren en journalist Ed van W esterloo had erkend dat hij zich wel erg had laten meeslepen
in zijn wraakgevoelens jegens Schmelzer, bleef de mythe over de ‘gladde teckel’ goeddeels in
stand.13 Beelden zijn hardnekkig. Schmelzer is nooit populair geworden bij het grote publiek.
Hij bezat echter wel de vaardigheden om in de partij, in klein comité en in het parlement
consensus te creëren. Hij gaf met zijn beheerste optreden en afgewogen woordkeus de
indruk van een kille, calculerende machtspoliticus. Onbetrouwbaar en glibberig, doortrapt.
Ogenschijnlijk emotieloos. Hij wist het zelf: ‘[...] ik heb het Nederlandse publiek nooit
echt aangesproken in de zin dat m en voor mij warm liep. [...] Ik werd toch meer gezien als
strateeg, een intelligente schaker. Niet zo’n aardige man, meer de man van de politiek.’1^
Schmelzer overleed op 14 november 2008 in het Duitse Sankt-Ingbert, 87 jaar oud.
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