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Dat wordt straks nog knap huiveringwekkend met
die overstekende padden, uitgerekend op de route van
de atoomtop. Achtenvijftig wereldleiders, met loeiende
sirenes plankgas vervoerd tussen luchthaven en Haagse
vergaderzalen en dan die arme beestjes, nietsvermoe-
dend bezig met hun paddentrek…

Kun je wel speciale zebrapadden neerleggen, maar
daar trekken die bodyguards met hun zwarte zonnebril-
len en hun oortjes zich mooi niks van aan. En in een
land waar ze nieuwbouwprojecten opschuiven voor een
korenwolf, laat je die padden natuurlijk niet platrijden.
We ontkomen er niet aan: op gezag van de dierenbe-
scherming móeten we paddenklaar-overs de veilig-
heidszone rond de wereldleiders laten betreden om de
beestjes in emmertjes de weg over te helpen.

Hartstikke linke soep. Wie verzekert ons dat zo’n
meneer met z’n emmertje een vrijwilliger is van Red De
Pad en niet ’n guerrillastrijder van Lichtend Pad? Of ’n
zelfmoordterrorist van Al Qaeda? Voor je ’t weet krijgt
de term ’opgeblazen kikker’ een heel andere lading.
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Minister staat morgen
helemaal alleen
in afluisteraffaire
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WAAROMHOUDT NIE-
MANDmeer van Ro-
nald Plasterk? Dat de

oppositie bloed ruikt, nu de
minister van Binnenlandse
Zaken zwaar onder vuur ligt

vanwege onjuiste uitspraken
over afluisterpraktijken van
de inlichtingendiensten, is
één ding. Maar ook binnen de
coalitie laten politici hem als
een baksteen vallen.

EEiiggeennlliijjkk ggiinngg hheett aall mmeetteeeenn nnaa ddee kkoommsstt nnaaaarr hheett BBiinnnneennhhooff mmiiss
door PAUL JANSEN

DEN HAAG, maandag
„Ikhebgeenbrandendeambitie, zoals veel politici.

Diewillenontzettendgraag staatssecretaris ofminis-
ter worden. Erg sneu als je het dáárvan moet hebben,
denk ik dan. Neem Lousewies van der Laan van D66.
Die is echt niet naar Den Haag gekomen om Kamer-
vragen te stellen. Ikhebeenbeetje een superioriteits-
gevoel ten opzichte van dat soort mensen.”

Het was 2003 toen Ronald
Plasterk bovenstaande uit-
spraak deed. Een héél andere
Plasterk dan zoals we hem nu
kennen. Toen was hij een bril-
jante wetenschapper, die pu-
bliceerde in gerenommeerde
wetenschappelijke tijdschrif-
ten, samenwerkte met Nobel-
prijswinnaars en als hoogle-
raar in de ontwikkelingsbiolo-
gie volle zalen met studenten
trok. Die ook een gewaardeer-
de column in de Volkskrant
schreef en commentator was
in het deftige tv-programma
Buitenhof. „Een man bij wie
alles lukt”, concludeerde de
bezoekende journalist van
Psychologie Magazine logi-
scherwijs.

Besmeurd
Nu, ruim tien jaar later, is

zijn blazoen ernstig besmeurd.
Plasterk, inmiddels politicus,
wordt snoeihard neergesabeld
en om zijn aftreden als minis-
ter van Binnenlandse Zaken
wordt geschreeuwd. Zijn mis-
ser rond de inlichtingendien-
sten leidde tot een openlijke
ruzie met defensieminister
Jeanine Hennis, die geen en-
kele moeite deed om de schijn
van eensgezindheid in het ka-
binet hoog te houden, zoals de
regel is. In de VVD werd hij
reeds voor de affaire ’een om-

hooggevallen werkloze’ en
’een totale mislukking’ ge-
noemd. Ook bij zijn eigen
PvdA klinkt al langer gezucht.

Hoe heeft het zover kunnen
komen? Waar ging het mis?
Vooropgesteld: velen zijn het
erover eens dat de inmiddels
56-jarige zoon
van een gevluch-
te Duitse jood en
katholieke moe-
der een aimabel
man is. Toegan-
kelijk ook, mak-
kelijk in de om-
gang. Maar hij is
tevens iemand
die te boek staat
als ijdeltuit, met
harde, hautaine
kantjes. De ar-
chitect die zes
weken lang dag
en nacht met haar team had ge-
werkt om een plan voor een
museum te maken, weet er al-
les van. Het paste niet in het
straatje van Plasterk, die als
toenmaligministervanOnder-
wijs het ontwerp in haar ge-
zicht neersabelde als ’een
vluchtig schetsje’. Ontdaan
verliet zij het pand.

Plasterk werd in 2007 naar
Den Haag gehaald door Wou-
ter Bos. De PvdA-leider wilde
vers bloed om zich heen in het
kabinet met CDA en CU, en
koos naast doorgewinterde

politici en bestuurders voor de
scherpe geest van de colum-
nist en professor. Binnen een
uurnahet telefoontjevanBos,
of hij in het kabinet zitting
wilde nemen, sms’te Plasterk
terug: ’Je kunt op me reke-
nen’. Het markeerde een radi-
caalkeerpuntvoordeman,die
tot dan toe amper politieke er-
varing had. Hij zat begin jaren
tachtig een blauwe maandag
in de gemeenteraad in Leiden
en had meegeschreven aan
het PvdA-verkiezingspro-
gramma in 2006, toen de stem-
busgang voor Bos zo drama-
tisch verliep.

Eigenlijk ging het al meteen
na de komst naar het Binnen-

hofmis.Plasterk
kroonde zich als
onderwijsminis-
ter tot politiek
vedergewicht
door alle zware
taken bij zijn
twee staatssecre-
tarissen, Marja
van Bijsterveldt
en Sharon Dijks-
ma, neer te leg-
gen. Hijzelf be-
hield de deelpor-
tefeuilles hoger
onderwijs, me-

dia en cultuur, die hij meer
leek te beschouwen als hob-
by’s. Het ontlokte de reactie
dat het bij het ministerie van
Onderwijs leek op een Afri-
kaans dorp: de vrouwen doen
al het werk.

Niettemin was Plasterk ra-
zend populair. Na het eerste
jaar van het kabinet-Balke-
nende IV was hij volgens de
Nederlandse bevolking zelfs
de beste minister. De sociaal-
democraat stortte zich hele-
maal op de ’werkbezoeken’.
Plasterk dook overal op waar
de schijnwerpers ontbrand-
den. Vaak met zijn vrouw Els
aan zijn zijde. Boze tongen
noemen haar de drijvende
kracht achter zijn profilerings-
drang. Ze zijn vaste gasten bij
feestelijkheden in het culture-
le wereldje en staan bijna we-
kelijks in het Stan Huygens
Journaal. „Els geniet daar
enorm van”, aldus een
PvdA’er.

Op het ministerie van On-
derwijs werd zelfs een extra
kracht ingezet om de verwer-
kingenvoorbereidingvanaan-
genomenuitnodigingen ingoe-
de banen te leiden. Het werd
de ’grabbelton van Els’ ge-
noemd, de ministeriële uit-
stapjes die niet zozeer op voor-
spraak van Ronald maar van
’zijn heel aardige vrouw’
moesten plaatsvinden. Steeds
vaker dook hij op bij filmpre-
mières, galavoorstellingen en
feestelijke openingen, dik-
wijls samen met zijn vrouw.
Alle deuren zwaaiden open
voor de lieveling van de cul-

tuurwereld. Minister van fees-
ten en partijen, werd hij door
critici gedoopt.

Plasterk maalde er niet om.
Hij genoot zichtbaar, maar zijn
keuzes waren raadselachtig.
Een ambitieuze wetenschap-
per, die in de politiek het zwa-
re werk schuwt; iemand die
gaandeweg leek bevangen
door de pracht en praal, die bij
het ministerschap hoort. In-
tern werd hem alles vergeven.
De PvdA zag in Plasterk een
prachtig progressief visite-
kaartje in het door christenen
gedomineerdeBalkenende IV.
Enophetdepartementheerste
ook trots; het ministerie van
OCW werd zichtbaar op de
kaart gezet doorde flamboyan-
te minister.

Ambitie
Achter het uiterlijk vertoon

schuilde ondertussen nog
steeds een tomeloze ambitie.
Daarbij is hij niet altijd even
kritisch op zichzelf. Dat bleek
toen hij na de val van het kabi-
net besloot in de politiek te
blijven en vanuit de oppositie-
bankjes financieel woordvoer-
der in de PvdA-fractie werd.
Zonder al te veel verstand van
zaken, vonden critici. Plas-
terk had in zijn studentenja-
ren weliswaar een jaartje eco-
nomie gedaan, maar grote
vraagstukken van groei en

handel hadden minder zijn in-
teresse dan de wereld van de
genetica. Dat hij nu toch de
zware financiële portefeuille
claimde, had een reden: het
kon de opmaat worden naar
het partijleiderschap.

Dat liep in 2012 helemaal mis
toen niet hij, maar Diederik
Samsom op het schild werd ge-
hesen als nieuwe PvdA-leider.
Door de val van Job Cohen
diende die leiderschapsvraag
zich plots vervroegd aan. Plas-
terk eindigde bij de interne
verkiezing als
tweede, on-
danks hoopge-
vende peiling-
en. „Een helde-
re uitslag”, zo
slikte hij zijn
diepe teleurstel-
ling weg.

Na de ver-
vroegde verkie-
zingen van dat
jaar zat de PvdA
zelfs een beetje
met Plasterk in
haar maag. Wat moest de partij
met deze man doen? De
wetenschap was een gepas-
seerd station; daarvoor was
hij te lang uit het wereldje
weggeweest. Plasterk passe-
ren voor een ministerspost
was ook lastig. Hij had immers
een glorieuze carrière voor
de PvdA opgeofferd, besefte
onder andere Bos, nu in zijn

rol als informateur.
Zo kreeg Plasterk eigenlijk

als troostprijs een tweede mi-
nisterschap: ditmaal Binnen-
landse Zaken. ’Breed inzet-
baar’ werd hij genoemd. Het
was een totaal uitgeklede post.
Hetdepartementwas inde for-
matie leeggeroofd. Het dossier
integratie werd gekaapt door
Sociale Zaken, de politie door
Justitie en de rijksdienst ging
naar programmaminister Stef
Blok. Plasterk bleef achter
methetbinnenlandsebestuur,

de geheime
dienst AIVD en
de Antillen.

De aanstelling
zou daardoor een
gevaarlijke com-
binatie blijken:
de geldingsdrang
van een minister
die weinig om
handenheeft.Op
Onderwijs kon
hij zijn hart kwijt
in het culturele
uitgaansleven,

waar altijd pers aanwezig is.
Maar op Binnenlandse Zaken
gaan anonieme werkbezoeken
aan gemeenten snel vervelen.
Niet alleen dook hij alsnog va-
ker op bij openingen en recep-
ties dan zijn collega-minister
van Cultuur, Jet Bussemaker.
Plasterk ging ook andere we-
gen bewandelen om zich te
profileren.

Zo trok hij de presentatie
van het jaarverslag van gehei-
me dienst AIVD naar zich toe.
Niet langer voerde de baas van
de dienst het woord, maar ging
de minister van Binnenlandse
Zaken aan de media uitleggen
welke gevaren er voor het land
op de loer liggen. Het zette
kwaad bloed bij de dienst en
diens baas, voormalig generaal
Rob Bertholee. Maar Plasterk
was onverbiddelijk.

Dat helpt verklaren waarom
hij onvoorbereid, enkennelijk
tegen uitdrukkelijke adviezen

in, toch in Nieuwsuur ver-
scheen om van wal te steken
over de afluisterpraktijken.
Een flapuit wordt hij nu ge-
noemd.Er zijn geenaanwijzin-
gendathij erin is geluisd.Maar
een ding staat vast: het profile-
ringskunstje dat Plasterk op
Onderwijs nog grandioos in de
vingers had, was uitgewerkt.

Afstandelijk
Dat bleek vaker op Binnen-

landse Zaken. Zo joeg Plasterk
provinciebestuurders, die hij
nodig heeft bij zijn fusieplan-
nen, vanmeet af aan tegen zich
in het harnas door te stellen
dat zij zich maar laten rondrij-
den in hun dienstauto. Ook
werd zijn benadering van de

lokale bestuurders afstande-
lijk gevonden. ’Hij praat óver
ons, niet mét ons’, was het ver-
wijt. Inmiddels is premier
Rutte aangeschoven in een po-
ging het dossier van de super-
provincie te redden.

Of de bemoeienis van de mi-
nister-president, vorige week,
nu ook Plasterk zelf in het za-
del kan houden, is vers twee.
Rutte zegt weliswaar dat zijn
minister kan blijven, maar hij
weet ook dat als het gros van
de oppositie een motie van
wantrouwen steunt, de positie
van de bewindsman onhoud-
baar wordt. Alle uitgesproken
blijken van vertrouwen zijn
zodoende voor de bühne. Mor-
gen staat Plasterk er alleen
voor.

RONALD
PLASTERK
Ronald Hans Anton Plas-
terk werd op 12 april
1957 in Den Haag gebo-
ren. Hij is getrouwd met
Els Beumer. Het stel heeft
twee kinderen. Na het
gymnasium studeerde
Plasterk onder meer
economie, biologie, wis-
kunde en natuurweten-
schappen. Daarna be-
kleedde hij drie hoogle-
raarschappen, onder
meer in de ontwikke-
lingsgenetica. Hij is in die
tijd ook columnist bij de
Volkskrant en het tv-
programma Buitenhof.
In 2007 wordt de PvdA’er
minister van Onderwijs
in het kabinet-Balkenen-
de IV. Na de val van dit
kabinet wordt hij in 2010
woordvoerder Financiën
voor zijn partij in de
Tweede Kamer. In 2012
keert hij terug in het
kabinet-Rutte II als minis-
ter van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrela-
ties.Aimabel man

is ook
ijdeltuit met

harde,
hautaine
kantjes

Minister van
feesten en
partijen,
werd hij

door critici
gedoopt

• Ronald Plasterk en zijn vrouw Els op een filmgala. Zij zou de drijvende
kracht achter zijn profileringsdrang zijn.

• De ’minister van feesten en partijen’ in 2009, op Roze Zaterdag
in Den Haag. Voor de gelegenheid was de binnenkant van zijn
jasje gevoerd met kleuren van de regenboog.

• Ronald Plas-
terk wordt na

ruim tien jaar in
de politiek

snoeihard neer-
gesabeld. Er

wordt ge-
schreeuwd om
zijn aftreden als

minister van
Binnenlandse

Zaken. Wat ging
er mis?
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