
Continuïteit in leiderschap
I k had voor deze week een ver-

standige, doorwrochte column
in gedachten over een internatio-
naal onderwerp met belangrijke
gevolgen voor ons land, of eventu-
eel een wat luchthartiger stukje
over een Nederlandse onhebbe-
lijkheid die met een internationa-
le vergelijking gerelativeerd kon
worden. Een column dus die net-
jes zou passen in de opdracht die
de hoofdredactie mij ooit gaf: om
vanuit een breed perspectief, ge-
voed door lange jaren in verre oor-
den, naar de wereld en naar Ne-
derland te kijken. Maar in het
licht van de gebeurtenissen van de
afgelopen week vind ik voor één
keer een dergelijke afstandelijke
blik niet op zijn plaats.

Want ik zal niet de enige zijn
die deze dagen met een verwar-
rende mengeling van droefheid en
optimisme rondloopt. Droefheid
over de dood van Hans van Mierlo,
en optimisme over het aantreden
van Job Cohen als toekomstig lijst-
trekker van de PvdA. Door een
speling van het lot zullen deze
twee op zich onafhankelijke ge-
beurtenissen voor altijd aan elkaar
verbonden zijn.

De sfeer is er bijna een van: de

koning is dood, leve de koning!
Het overlijden van Hans van

Mierlo vervult ons allen, vriend en
vijand, met een oprechte treurnis,
zoals dat zo vaak gaat bij het weg-
vallen van bijzondere mensen.
Het is alsof pas de onherroepelijk-
heid van de dood iedereen doet be-
seffen hoe uitzonderlijk en onmis-
baar de overledene was. Nu al lijkt
hij boven de partijen te hebben ge-
staan en een staatsman te zijn ge-
weest die zijn weerga niet kent.

Nederland houdt pas van zijn hel-
den als ze geen held meer kunnen
zijn. Wie de historische beelden
bekijkt van de lange carrière van
Van Mierlo, ziet een helder formu-
lerende, bedachtzame man die
humor noch pathos schuwde en
die door de jaren heen consistent
achter zijn ideeën bleef staan, die
wars was van populisme en zijn te-
genstanders respecteerde. Een lei-
der zoals we er maar heel weinig
hebben gekend.

Toen kwam, niet helemaal als
deus ex machina, maar wel bijna,
Job Cohen. Het is alsof er boven
het beschaduwde Nederlandse
landschap ineens een gordijn is
opgetrokken, alsof de zon door-
breekt na dagenlange druilerige
regen. De man die staat voor het
samenbinden, voor het nu onop-
houdelijk geroemde verbindend
leiderschap, voor de rust en de re-
delijkheid. Een man die getypeerd
wordt door een mildheid waar je
in deze tijd vaak naar moet zoe-
ken, en met, net als Hans van
Mierlo, een bijna ouderwets maar
o zo welkom gevoel voor zorgvul-
dig taalgebruik. Het verscheiden
van Hans en de komst van Job be-
vestigen die oude maar vaak ver-

geten wijsheid dat, ook in de poli-
tiek, uiteindelijk personen en per-
soonlijkheden de doorslag geven.
En, binnen een ruime bandbreed-
te, veel minder de partijprogram-
ma’s en de slogans. Illustratief
daarvoor is dat er vandaag grote
verschillen in stemgedrag kunnen
bestaan tussen mensen die nauwe-
lijks of niet veel verschillen in al-
gemene attitude ten aanzien van
wat belangrijk is in het land.

In politiek opzicht is het ver-
schil tussen Job Cohen en Hans
van Mierlo, door de oogharen be-
zien, niet zo vreselijk groot, met
uitzondering van de veel sterkere
nadruk die Cohen legt op maatre-
gelen voor de laagste inkomens-
groepen en op sociale cohesie. In
veel opzichten, en zeker in per-
soonlijke verhoudingen, stond
Hans van Mierlo niet ver af van de
PvdA. Wel heeft Van Mierlo van
het begin af aan gepleit, zij het
soms zijdelings, voor twee dimen-
sies waarop Cohen zich niet of veel
minder geprofileerd heeft: Europa
en het milieu. Wat dat laatste be-
treft was hij zijn tijd ver vooruit.
En juist die zijn nu essentieel. Als
het ergens om moet gaan in de ko-
mende verkiezingen, dan is het

hoe, tegen de achtergrond van de
economische crisis en de Europese
en mondiale ontwikkelingen, Ne-
derland de overgang kan maken
naar een duurzame economie.
Daarvoor zijn ombuigingen nodig
die de economische concurrentie-
kracht en werkgelegenheid ver-
sterken en tegelijkertijd een soci-
aal en ecologisch sterkere samen-
leving garanderen. Dat vereist
niet alleen een langetermijnvisie,
maar ook een besef dat Nederland
onlosmakelijk is verbonden met
de rest van de wereld en zich niet
kan distantiëren van Europa.

Bij Job Cohen denk je niet in
eerste instantie aan een man met
grote idealen en de boeiende ver-
gezichten zoals Hans van Mierlo
dat af en toe kon zijn. Hij is prag-
matischer, meer gericht op de ba-
sis en op de reële problemen van
elke dag. Maar het allerbelangrijk-
ste dat zij delen en dat hun leider-
schap bepaalt, is dat iedereen aan-
voelt dat zij tot op het bot integer
zijn. Integriteit is niet alleen maar
een kwestie van fatsoen, maar ook
van idealen die door de jaren heen
consistent worden beleden, laten
we maar zeggen het omgekeerde
van draaikonterij. Ik zou het een

mooie gedachte vinden als Job Co-
hen zich mede door Van Mierlo
zou kunnen laten inspireren.

Daarom tot slot een persoonlij-
ke anekdote. Toen Hans van Mier-
lo, samen met Femke Halsema, en
ingeleid door Michaël Zeeman,
een paar jaar geleden mijn mede
door Den Haag geïnspireerde ro-
man, De Utopisten, presenteerde,
zei hij onder meer dat het voor
hem in de politiek altijd was ge-
gaan om trouw – aan zijn denk-
beelden en aan zijn vrienden. Er
zijn weinig politici voor wie dat zo
expliciet geldt. Hans, Michaël – zo
is een tijdperk vervlogen. En zo
begint met Job Cohen wellicht een
nieuwe tijd, een nieuw geluid,
maar gebaseerd op vergelijkbare
idealen en vergelijkbaar leider-
schap. Of, om het als variatie op de
Prins van Salina uit de roman De
Tijgerkat te zeggen (‘alles moet ver-
anderen, opdat alles hetzelfde
b l ij f t ’): soms moeten leiders ver-
anderen, opdat het type leider-
schap hetzelfde blijft.

› Reageren kan via nrc.nl/fres-
co. (Reacties worden open-
baar na beoordeling door de
redactie.)
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