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VRIJHEID
Gerdi Verbeet was zes jaar lang voorzitter van de Tweede Kamer, nu strijdt ze
als voorzitter van het Nationaal Comité
4 & 5 mei voor de invoering van 5 mei als
nationale vrije dag. De rode draad in haar
drukke bestaan? ‘Ik geef anderen graag
de moed om iets nieuws te proberen.’
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‘Een Kamervoorzitter is een
soort ventiel, je absorbeert
alle boosheid en opwinding’

Hoe leuk ze het ook vindt om interviews te geven,
ze doet het niet vaak. Gerdi Verbeet (69) is zuinig met haar tijd. ‘Ik ben al een oude dame, mijn
energie is niet eindeloos. Hopelijk heb ik nog veel
jaren, maar ik weet in ieder geval dat ik over de
helft ben. Dat maakt dat ik zorgvuldig kies wat ik
wel en niet doe. Veel tijd gaat uit naar mijn kinderen en kleinkinderen. Maatschappelijk succes
is fijn, maar voor mij geldt: family first. Ik heb ze
altijd betrokken bij mijn werk, binnenkort gaan
mijn oudste drie kleinkinderen mee naar Westerbork om de namen van Holocaustslachtoffers
voor te lezen.’ Anderhalf jaar zal ze nog voorzitter zijn van het Nationaal Comité 4 & 5 mei, een
onbetaalde functie van twee dagen per week. ‘Ik
heb enorm mijn best gedaan om die baan te krijgen. Het was een grote wens.’
Waarom wilde u dat zo graag?
‘Ik ben kort na de oorlog geboren en opgegroeid
in de schaduw ervan. Ik had een Joodse tante,
Johanna. Ze moest met haar man en baby in de
oorlog onderduiken en heeft veel familie verloren, maar ondanks haar verliezen en trauma’s
straalde ze zoveel liefde en hartelijkheid uit.
Met mijn voorzitterschap van het Nationaal Comité 4 & 5 mei toon ik dankbaarheid en respect
voor wie zij was. De functie ligt ook dichtbij de
thema’s waar ik veel mee heb: educatie, onvrijheid en vrijheid, Nederland als een open, veilige
rechtsstaat.’

REISDAG 148

U bent voor zes jaar benoemd en heeft nog
anderhalf jaar te gaan. Wat wilt u nog bereiken?
‘Een van mijn grootste wensen is om van 5 mei
een jaarlijkse vrije dag te maken, een dag waarop
we met elkaar stilstaan bij het feit dat we in een
democratische rechtstaat leven. We zijn geloof
ik het enige land op de wereld dat geen nationale vrije dag heeft, behalve Koningsdag. Uit onderzoek blijkt dat Dodenherdenking op 4 mei en
Bevrijdingsdag op 5 mei voor Nederlanders én
nieuwkomers de belangrijkste dagen van het jaar
zijn. Ik zou graag willen dat onze instituties op 5
mei laten zien hoe ze werken, dat rechtbanken
en gemeenteraden hun deuren openen en er
ontmoetingen plaatsvinden. Gesprekken tussen
jongeren en veteranen op festivals bijvoorbeeld,
en we aan tafel eten met mensen die je op je eigen verjaardag niet ontmoet. Ik heb er de afgelopen jaren intensief over gesproken met werkgevers en werknemers, zij moeten dit regelen.
Iedereen vindt dat het moet, maar de uitvoering
is niet eenvoudig.’

INTERVIEW

MILOE VAN BEEK

DUCO DE VRIES

Naast het voorzitterschap van het Nationaal
Comité 4 & 5 mei bent u ook toezichthouder. ère heb gemaakt. Ik ben pas echt volwassen geWist u wat u na uw politieke loopbaan wilde
worden toen ik moeder werd. Ik heb prioriteiten
gaan doen?
leren stellen, ik heb leren relativeren, loslaten en
‘Het Kamerlidmaatschap lijkt veel op toezicht- coachen. Het moederschap is een enorme oehouderschap, dus het was een logische stap. Ik fening in geduld. Kinderen luisteren niet altijd, je
wilde ook wel burgemeester worden, maar dat moet veel tot tien tellen en niet te snel ingrijpen
is nooit op mijn pad gekomen. Als Kamervoor- als ze ruzie maken.’
zitter is het de kunst het zo te organiseren dat
Kamerleden echt tot hun recht komen, hun ding Kwamen die vaardigheden u als
kunnen doen. Als toezichthouder vind ik het Kamervoorzitter van pas?
mooi als ik de directie de moed kan geven om ‘Ja, het ouderschap lijkt op leidinggeven. Ik vind
iets nieuws te proberen. Dat ze bloemen durven het gek dat de vaardigheden en competenties
te plukken bij het ravijn.’
die ouders opbouwen, niet meetellen op hun
cv. Bij mij ging het werk af en toe mee naar huis,
Dat klinkt best dienstbaar
en de kinderen en kleinkinderen soms mee naar
‘Ik ben ook heel dienstbaar. Als ik eters heb, kijk het werk. Het zit ’m niet alleen in fysieke aanweik het liefst vanuit de keuken toe hoe iedereen zigheid, het gaat erom dat je er écht kunt zijn,
met elkaar praat. Ik hoef niet per se mee te doen. zowel thuis als op het werk. Dat betekent wel
Tegelijkertijd vind ik het niet erg om wel aan het dat je keuzes moet maken: je kunt een carrière
woord te zijn, een toespraak te geven voor veel en jonge kinderen nu eenmaal niet combineren
mensen. Ik ben niet verlegen, al moet wat ik ver- met een rijk sociaal leven en intensieve hobby’s.
tel wel functioneel zijn. Ik vraag me altijd af waar In het weekend moet je de tijd nemen om uit te
mijn publiek naar op zoek is.’
rusten en met je gezin te zijn.’
Het thema van dit tijdschrift is richting geven. Hoe heeft u het evenwicht gevonden tussen
Hoe doet u dat?
moeder zijn en een zware baan in de politiek?
‘Als je jong bent, schiet je met hagel omdat je
nog niet precies weet wat je wilt. Het mooie van
ouder worden, is dat je steeds beter weet welke thema’s bij je passen. Ik houd me graag bezig
met democratie en democratische besluitvorming, ik wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen zich in elkaar verplaatsen
en compromissen sluiten. Daarnaast wil ik graag
een goede partner, oma en moeder zijn. Toen
mijn kleinkinderen jong waren paste ik om de
week een dag op, ook toen ik Kamervoorzitter
was. Ik ben dol op kinderen en zeg wel eens dat ik
niet ondanks, maar dankzij mijn kinderen carri-

‘Ik wist niet beter. Mijn moeder stond fulltime
voor de klas, dat vond ze het leukste dat er was.
Ze wilde directeur van de school worden, maar
dat kon toen niet als vrouw. Voor mij is werken
altijd vanzelfsprekend geweest, ik heb me nooit
schuldig gevoeld. Mijn moeder was net gepensioneerd toen ik in het onderwijs begon. “Je moet
een fulltime baan accepteren”, zei ze, “anders zit
je bij alle vergaderingen terwijl je maar de helft
van het geld verdient.” Ik laat jongere vrouwen
graag zien dat je een carrière kunt hebben en tegelijk een goede moeder kunt zijn. Het is niet het
een of het ander.’
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‘We doen allemaal ons best.
Mensen zijn niet zozeer tegen
jou, maar voor zichzelf’

Lijkt u op uw moeder?

Gerardina Alida Verbeet
(Amsterdam, 18 april 1951)
was jarenlang werkzaam in
het onderwijs toen ze in
1994 politiek adviseur werd
van Tineke Netelenbos en
later Ad Melkert. Van 2001
tot 2012 was ze voor de
PvdA lid van de Tweede
Kamer, van 2006 tot 2012
Kamervoorzitter. Verbeet
bekleedt tegenwoordig talloze
voorzitterschappen: naast het
Nationaal Comité 4 & 5 mei, is
ze ook voorzitter van de Raad
van Toezicht van Paleis Het
Loo, het Rathenau Instituut
en van de Visitatiecommissie
Defensie en Veiligheid. Ze
is daarnaast voorzitter van
de raad van commissarissen
van Novamedia en lid van de
raad van commissarissen van
Siemens Nederland.
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‘Ja, vooral in uiterlijk. De kinderen merkten soms
niet eens dat ik er niet was als zij kwam oppassen. Mijn moeder was heel modern, eigenlijk
paste ze beter in deze tijd. Ze heeft ervoor gezorgd dat economische zelfstandigheid een van
mijn belangrijkste waarden is. Laatst had ik een
gesprek met ROC-studenten over vrijheid, de
avond ervoor had ik aan mijn man gevraagd wat
dat begrip voor hem betekent. “Vrijheid van meningsuiting”, zei hij. Ik concludeerde dat vrijheid
voor mij vooral economische zelfstandigheid is.
Toen ik net was gescheiden en alle rekeningen
zelf kon betalen, voelde ik me intens voldaan.’
Motiveerde uw moeder u om de overstap
te maken van onderwijs naar politiek?
‘Nee, zij vond me geknipt voor het onderwijs, dat
was voor haar het mooiste beroep van de wereld. Ik vond lesgeven óók geweldig: omgaan met
kinderen die je iedere dag op de proef stellen, ze
helpen om te leren communiceren, samenwerken, zich te ontwikkelen. Het is nu niet meer voor
te stellen, maar veertig jaar geleden waren er te
veel leraren. Ik ben drie keer ontslagen, en werd
daarna steeds weer op dezelfde school aangenomen voor een paar lesuren. Ik wilde meer
werken, en vond een baan op het raakvlak van
onderwijs en arbeid. Tien jaar later werd ik politiek assistent van Tineke Netelenbos, zij was toen
woordvoerder onderwijs voor de PvdA.’

De politiek staat bekend als een hard vak.
Heeft u daar last van gehad?
‘Toen ik op de kandidatenlijst voor de Tweede
Kamer van de PvdA kwam, zei mijn vader: “Laat
de politiek je niet ongelukkig maken hè.” Als ik
me maar even droevig dreigde te voelen, dacht ik
aan zijn woorden. Gelukkig vergeet ik vervelende
dingen vrij snel, ik vertrouw mensen en maak van
mijn hart geen moordkuil. Als me iets dwars zit,
zeg ik het en ben ik het kwijt. Dat ik de dingen
niet snel op mezelf betrek, scheelt veel energie. Ik realiseer me dat ik met veel dingen geboft
heb: mijn karakter, mijn ouders, mijn partner en
ex-partners met wie ik alles heb kunnen bespreken. Alle lichten stonden bij mij op groen.’
Maakt u wel eens ruzie?
‘Zelden. Ik ben een keer heel nijdig geweest op
de andere leden van het presidium van de Tweede Kamer. Ik wist dat een van mijn voorgangers
soms met knallende deuren wegliep. Dat doe ik
ook een keer, dacht ik. Maar toen ik even later
in mijn kamer stond, wist ik niet hoe het verder
moest. Ik heb mijn hoofd om de hoek van de deur
gestoken en heb gevraagd hoe ik nu terug moest
komen. Iedereen lachte, mijn boosheid was over.
We doen allemaal ons best, weet ik inmiddels.
Mensen zijn niet zozeer tegen jou, maar voor
zichzelf. Dat ben ik ook: als ik iets echt graag wil,
ga ik ervoor.’
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‘Als je jong bent, schiet je
met hagel omdat je nog niet
precies weet wat je wilt’

U was zes jaar Kamervoorzitter. Hoe wist u dat
het tijd was om te stoppen?
‘Ik zat om kwart over tien ’s ochtends een debat
voor, er stond een goede collega op het spreekgestoelte, ze was verontwaardigd. “Mevrouw, het
is pas kwart over tien en we moeten nog de hele
dag”, hoorde ik mezelf zeggen. Toen wist ik: al
die opwinding, ik wil het niet meer. Een Kamervoorzitter is een soort ventiel, je absorbeert alle
boosheid en opwinding. Dus die ochtend besloot
ik dat ik bij de volgende verkiezingen niet meer
op de lijst wilde staan. Maar toen viel het kabinet en kwam dat moment twee jaar eerder dan
ik had gehoopt. Na de verkiezingen nog vijf jaar
Kamervoorzitter zijn vond ik te lang. Fysiek had
ik het wel gekund, al was ik ook moe. In Den Haag
maak je heel lange dagen en korte nachten. Ik
was 61 toen ik stopte, nu heb ik nog kans om ander werk te vinden, dacht ik.’
Heeft u wel eens gedacht: stel dat ik nou
geen nieuwe baan meer vind?
‘Ik heb nooit geld ontvangen waar ik niks voor heb
gedaan en wilde geen wachtgeld. Als je nog in de
Kamer zit, hoor je niet te solliciteren, je zit daar
immers zonder last. Toen ik in september aftrad,
ben ik eerst inkomstenbronnen gaan regelen en
pas daarna op vakantie gegaan. ‘Oud-Kamervoorzitter ligt van onze centen op het strand in
Bali’ – die krantenkoppen wilde ik voorkomen.’
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Wat zijn uw ambities voor de komende jaren?
‘Ik ben net als mijn moeder op mijn dertigste
gaan werken, het moment dat de kinderen naar
de kleuterschool gingen. Ik wil graag veertig jaar
rondmaken, dus op mijn zeventigste is het tijd
om het rustiger aan te gaan doen. Ik verlang naar
meer vrije tijd, ik werk een tikje overdreven hard.
Ik lees ontzettend graag, maar in een joggingbroek op de bank zitten met een boek, dat schiet
er bij in. De biografie van Wim Kok ligt al klaar om
te lezen. Daar verheug ik me op, het is een stuk
geschiedenis van mijn eigen leven.’
Wie hebben u in uw werk geïnspireerd?
‘Voor Wim Kok en Willem Drees had ik respect,
en ik heb veel vrouwelijke rolmodellen. Toen wij
thuis in 1963 een televisie kregen, zag ik beelden
van VVD-politica Haya van Someren-Downer en
PvdA’er Gerda Brautigam. Dat waren echt voorbeelden voor mij. Ook voor Golda Meïr, de Israëlische minister-president, heb ik altijd grote bewondering gehad. Van Tineke Netelenbos leerde
ik om niet te blijven hangen in mislukkingen en
nooit anderen de schuld geven. Kon het niet op
de manier die zij wilde, dan kwam ze de volgende
dag met plan B.’

