MAN OP Z’N BEST

maart - april 2021 — € 7,99

Interviews
PEPIJN LANEN
DAVID BAILEY
PIETER WATERDRINKER
VIGGO MORTENSEN
BEN VAN BERKEL
VANESSA KIRBY
PAUL SMITH
SAN MING
& LEVENSLESSEN
VAN STICKS

KLAAR
is KLAAS

KLAAS DIJKHOFF

ZEGT NA 10 JAAR HOUDOE
TEGEN HET BINNENHOF

DEZE SIERADEN
ZIJN A BOY’S BEST
FRIEND - pag 157
pag 103

DE 9 BESTE AMBACHT-ADRESSEN

TOP 20
STIJLVOLSTE
MUZIKANTEN VAN
DEZE EEUW

DE ZOEKTOCHT VAN MEESTERCHEF SOENIL BAHADOER

pag 157

INTERVIEW

‘MENSEN DÉNKEN JE
TE KENNEN. DAT HEEFT
VOOR- EN NADELEN’

Na een decennium in Den Haag verlaat Klaas Dijkhoff
– verrassend – het Binnenhof. ‘JE LEGT DE LAT HOGER EN JE KIJKT OF JE DAAR
OVERHEEN KUNT. DAT ZIT ER BIJ MIJ VAN NATURE IN .’
tekst Erik Kuipers / fotografie Casper Rila
stylist Clyde Semmoh / visagie Séverine van Donkelaar / assistent fotografie Mathĳs Labadie
met dank aan The Slaak Rotterdam
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Jasje van Cesare Attolini via Oger € 3.698
Overhemd van Gentiluomo € 119
Das van Atelier Munro € 99
Broek van Lemaire via MyTheresa € 490
Pochet van Atelier Munro € 69
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‘IK HEB MENSEN GEZIEN
BIJ WIE DE POLITIEK HUN
HELE LEVEN WERD. ALS
JE ER DAN
UITGEKICKT WORDT,
IS HET EEN HARD GELAG’

Bodywarmer van Brunello Cucinelli via Oger € 2.948
Overhemd van Napapijri € 119
Jeans van Unrecorded € 125
Loafers van Fratelli Rossetti € 450
Hoed van Borsalino via MyTheresa € 215
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Deze pagina:

Jas van C.P. Company € 397
Trui van G-Star € 119
Jeans van Unrecorded € 125
Schoenen van Atelier Munro € 359
Sokken van Burlington € 14,95
Leren tas van Bennett Winch € 1.495

Rechterpagina:

Jack van Brunello Cucinelli via Oger € 4.748
Overhemd van Sjaak Hullekes € 45
Broek van King & Tuckfield via MyTheresa € 338
Loafers van Fratelli Rossetti € 598
Zonnebril van Tod’s € 320
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Jas van BOSS € 379
Overhemd van King & Tuckfield via MyTheresa € 280
Hoed van Borsalino € 220
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Deze pagina:

Jasje van Brunello Cucinelli via Oger € 2.298
Shirt van Samsøe & Samsøe € 69

Rechts:

Trui van Lacoste € 230
Vintage overhemd van Raafh
Broek van Lemaire via MyTheresa € 490
Loafers van Atelier Munro € 399

‘ALS JE BIJ EEN BEDRIJF
WERKT, KRIJGT EEN FOUT
OOK AANDACHT,
MAAR MINDER.
EN JE GEZIN HEEFT ER
GEEN LAST VAN’
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HET WERK LIJKT ME EEN COMBINATIE VAN LANGETERMIJNPROJECTEN EN
BRANDJES BLUSSEN.
––– ‘Ja. En het zijn ook geen brandjes waarvan je zegt: “Ik blus ’t later wel,
want ik wil mijn wetsvoorstel of opiniestuk afschrijven.” Het hoort bij het
werk als fractievoorzitter.’
HOE PAST HET WERK BIJ JOU?
––– ‘Goed. Veelal ben ik bezig met improviseren. Die problemen waar ik
het net over had, die moet je op een heel zakelijke manier regelen, maar ook
nog op een manier die sociaal wenselijk is: alle betrokkenen moeten er een
goed gevoel aan overhouden. En dan moet je er ook nog voor zorgen dat
buiten de kleine kring van direct betrokkenen, die heus wel snappen dat
iets een goede oplossing is, het ook aan de samenleving – die gelukkig de
rest van de dag wel wat beters te doen heeft dan de hele dag de politiek te
volgen – uit te leggen is, zodat er draagvlak voor is.’
en Haag wordt gesmoord door een grijze sluier, zo dik dat het wel nacht
lijkt. Het klinkende ensemble van zadeldaken, torenspitsen en felverlichte
raampartijen van het Binnenhof steekt af tegen de plotseling donkerte die
de straatlantarens niet hebben kunnen bijbenen. Het is Anton Pieck-achtig
en Bijbels tegelijk: als een baken van hoop ligt het Nederlandse regeringscentrum daar, in een wereld van verzoeking. Mensen haasten zich over de
Lange Vijverberg. Ook ik zet de pas erin, want de wind zwelt aan en het zal
weldra gaan regenen.
‘Hé hallo’, begroet Klaas Dijkhoff me joviaal. Het lijkt alsof hij en zijn
secretaresse als enigen aan het werk zijn in het desolate gebouw. Langs
de koninklijke praaltrap, door een corridor en via een entre- en antichambre ben ik in het kantoor van de fractievoorzitter van de VVD beland. Dijkhoff draagt onder zijn pak een paar witte gympen. Het is een prettige dissonant, niet alleen met zijn outfit, maar ook met de eikenhouten lambrisering
en de inrichting van het monumentale vertrek. Enkel een lenteachtige foto
van Dijkhoffs vrouw, met eerste dochter, van achteren geschoten, biedt wat
lucht. En de gastheer zelf.

GOED GEMUTST?
––– ‘Ach ja, er is altijd wel wat gedoe, hè, hier in de politiek. Eigenlijk heb
je altijd zoveel dingen aan je hoofd dat je meestal niet kunt kiezen waar je
mee bezig wilt zijn.’

–

H

et is coronatijd, waarin iedereen zoveel mogelijk thuiswerkt, en het
is vrijdag, een dag waarop er geen debatten zijn. Bovendien is het
reces. Wat kan er zo belangrijk zijn?
‘Je hebt een paar speerpunten en die zijn doorlopend belangrijk, maar
het urgente fietst er elke dag tussendoor. Dat maakt het werk dynamisch.
Maar je moet het wel, zoals voor een gesprek als dit, even uit kunnen zetten.
Anders word je gek.’
We hebben plaatsgenomen op een leren bankstel. De regen striemt tegen
de ruitjes, enkel glas. Ik krijg een welkome kop koffie.
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S (1981) wieg stond niet
in Nederland, maar in het
Duitse Soltau, een kleine gemeente vlak bij de Nederlandse legerbasis Seedorf. Zijn vader was daar als militair gestationeerd en de familie woonde er
met tussenpozen. ‘Dat was achteraf gezien wel apart, maar je leeft niet twee
jeugden, dus het is gewoon wat het is. Je wordt er als gezin wel hechter van
als je veel verhuist. Je leert jezelf gemakkelijk aanpassen in nieuwe omgevingen en je krijgt vaardigheden om je te laten gelden in een gezelschap
waar niemand je kent. We woonden in een dorp waar bijna ieders vader
hetzelfde werk had. Dat maakt het heel klein en knus, maar met een hoog
verloop: zelf verhuis je vaak, maar al die anderen doen dat ook.’

LEVERT DAT GEEN HECHTINGSPROBLEMEN OP?
––– ‘Niet bij mij persoonlijk, maar het levert wel op dat je minder moeite
hebt met verhuizen of van omgeving veranderen. Of, zoals nu, dat ik van
baan ga veranderen. Sinds ik mijn vertrek heb aangekondigd, hoor ik
weleens van mensen dat ze het dapper vinden. Ik snap wat ze bedoelen,
maar het voelt niet heel dapper. Je weet wat je hebt en dan gooi je ineens
het roer om. Nou en?
In Duitsland hadden we veel ruimte en veel bos. We speelden soldaatje,
in de oude kleren van onze vaders. Dan had je altijd één rang lager dan je
vader, want dat spul ging de verkleedkist in. Dat was terug in Eindhoven
wel anders. Dat was ineens toch wel een hele stad. En die scholen daar
waren ook enorm groot.’

–
Ik haal Dijkhoff even terug, naar de aanleiding van ons gesprek. Na elf jaar
in de politiek heeft hij zijn vertrek aangekondigd.
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WAS JE BEDUCHT VOOR TE LANG DOORGAAN?
––– ‘Je kunt je heel lang vermaken in de politiek en meestal eindigt het dan
op een moment en op een manier die je niet zo uitkomen. Er is iets gebeurd
en je móet weg, bijvoorbeeld. Ik heb mensen gezien bij wie de politiek hun
hele leven werd. En als je er dan uitgekickt wordt, dan is het een hard gelag.
Er zijn veel mensen die de droom hebben om hier te werken, om hier hun
leven te hebben. Dat wordt versterkt als je hier bent. Er zijn heel veel mensen die dit het centrum van de wereld vinden. Dat heb je in andere sectoren
ook, hè, als je modeontwerper bent of zoiets, dan vind je elk detail ook van
belang, terwijl de rest van het land denkt: tja... In de voetballerij en allerlei
andere branches heb je dat ook.’
JULLIE ‘BRANCHE’ HEEFT DOOR WETGEVING WEL EEN WEERSLAG OP AL
DIE ANDEREN.
––– ‘Als je uitzoomt, zou je kunnen zeggen dat we hier dingen kunnen
doen waar het land beter van wordt, maar de politiek is natuurlijk niet de
enige plek waar dat gebeurt. Als een groot techbedrijf z’n algoritme aanpast, heeft dat waarschijnlijk meer impact op de meningsvorming en karaktervorming bij jongeren dan wanneer wij hier een wet aannemen. Het is
dus zeker niet zo dat hier alles gebeurt, maar het is ook geen plek waar we
alleen maar lucht verplaatsen – al doen we dat natuurlijk ook veel.’
JE HEBT JE ALS STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE BEZIGGEHOUDEN MET TBS, CYBERSECURITY EN ASIELZAKEN. VOELT DAT NIET EEN
BEETJE ALS CORVEE?
––– ‘Er zijn een paar onderwerpen die, als het misgaat, een groot probleem kunnen worden. Dat zijn eigenlijk een beetje keepersbanen. Het is
werk waarvan je bij voorbaat weet dat het een keer misgaat, zoals een ontsnapping uit een tbs-kliniek. Het is dan niet dat de mensen die er werken
het verkeerde doen of dat het systeem niet deugt; er zijn helaas mensen die
kwaad willen of bij wie het verkeerd gaat in de kop. Als het dan misgaat,
zoekt iedereen naar de schuldige, degene die het had kunnen voorkomen.’

(Stoltau, 1981) volgt de middelbare school
in Eindhoven, studeert rechten in Tilburg en
geeft les aan de universiteit aldaar, terwijl hij
promoveert op oorlogsrecht en technologie.
In 2010 komt hij als fractievoorzitter van de
VVD in de Bredase gemeenteraad, een paar
maanden later wordt hij lid van de Tweede
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ijkhoff praat monotoon maar soepel en formuleert zorgvuldig. Hij
vertelt over een vrouw die verkracht werd door een asielzoeker,
maar niet geloofd werd door de politie. Nadat ze haar eigen recherchewerk had gedaan en de zaak kant-en-klaar had aangeleverd bij de politie, wilde Dijkhoff de verblijfsstatus van de dader intrekken en hem op
het vliegtuig zetten. ‘Op dat moment merk je dat het meer betekent dan
je eigenlijk zelf denkt. Je doet het omdat het rechtvaardig is, maar voor
iemand die eerst slachtoffer werd van een misdaad en later het gevoel kreeg
niet serieus genomen te worden, bleek het uitermate belangrijk: er blijkt
toch gerechtigheid te zijn.’

WEEGT DIT OP TEGEN HET ZIJN VAN DE KOP VAN JUT?
––– ‘Het hoeft er niet eens tegenop te wegen, het staat er los van. De kop
van Jut is in de politiek gewoon je job description. Ik heb gekozen voor
een baan waar de fout gewoon meer aandacht krijgt. Als je bij een bedrijf
werkt, krijgt een fout ook aandacht, maar minder. En je gezin heeft er geen
last van. Buiten je werkkring weet niemand het. Het is niet dat iemand dan
op straat afremt, zijn raampje opendraait en wat roept. Dat weet je van
tevoren.’

HEB JE JE ALS STAATSSECRETARIS NOOIT DE KOP VAN JUT GEVOELD?
––– ‘In principe ben je een gezonde buffer voor de werkvloer, zodat de
woede zich niet direct daarop richt. De terechte frustratie moet toch ergens
heen. Kijk, het nadeel is dat je verantwoordelijk bent voor handelingen die
je niet zelf doet. Je bent verantwoordelijk voor het werk van tienduizenden
mensen en die maken af en toe een fout. Als het erg is, kan het jou worden
aangerekend. Maar dat is gewoon een feit, dus daar hoef je je verder niet zo
druk over te maken. Het voordeel is wel dat je ook geen schuldgevoel hebt,
zo van: als ik dat nou maar gedaan had, dan was het niet zo misgegaan.
In een debat wrijft iemand je weleens aan: “Dat komt door de bezuinigingen.” Nou, dat is vaak niet zo. Soms wel, en dan zijn het vaak bezuinigingen

KLAAS DIJKHOFF

van voorgangers en dan moet je daarvan leren. Wat ik bedoel: er zit vaak
wat afstand. Bij asielzaken was het vaak veel persoonlijker, als het gaat om
de discretionaire bevoegdheid. Dat een politiek figuur die publiekelijk aanspreekbaar is wekelijks tientallen dossiers op zijn bureau krijgt waar hij
een oordeel over moet vellen; ik ben blij dat het niet meer bestaat. Het is
niet voor niets dat we dat aan rechters hebben overgelaten. Dat moet je niet
bij een staatssecretaris leggen. Veel te zwaar.’

JE WORDT GEROEMD OM JE ONVERSTOORBARE HOUDING. HOE HEB JE JEZELF
DIE AANGEMETEN?
––– ‘Als je het vaak genoeg leest, zal er wel iets van waarheid in zitten,
haha. Ik heb zelf meer het idee dat ik van nature geneigd ben om te belichten wat onderbelicht wordt. Neem de inkomensafhankelijke zorgpremie
– niet echt het hoogtepunt van onze partijgeschiedenis. Toen was ik heel
gestrest, omdat ik wist dat er iets niet klopte, terwijl iedereen om me heen
dacht: ah, mooi regeerakkoord, mooi. Een paar uur later brak de pleuris uit,
want onze achterban pikte het niet. De assistent van Rutte, Annelies Pleiter,
zei: “O, en nu ben je wel ontspannen.” “Ja”, zei ik, “omdat iedereen ervan
doordrongen is dat er een probleem bestaat, lijkt het me handig om de rust
te bewaren, zodat we kunnen nadenken hoe we dit gaan oplossen.”’

Kamer. In 2013 richt hij zich volledig op de
landelijke politiek en wordt achtereenvolgens
campagneleider, staatssecretaris van Justitie,
minister van Defensie en fractievoorzitter. In
2017 wordt hij uitgeroepen tot Slimste Mens
en tot Esquire’s Best Geklede Man. Dijkhoff is
getrouwd en heeft twee dochters.
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Rechts: Kleding privébezit Klaas Dijkhoff

UITEINDELIJK WAS DE OPLOSSING: DE INKOMENSAFHANKELIJKE ZORGPREMIE
MOET UIT HET REGEERAKKOORD.
––– ‘Ja, dat was nog een hele toer.’
STAATSSECRETARIS, MINISTER, FRACTIEVOORZITTER, CAMPAGNELEIDER,
WELKE ROL PAST JE HET BEST?
––– ‘Campagneleider.’

‘IK KIJK MET AFGRIJZEN
NAAR AMERIKA, MET
AL DIE HOOGBEJAARDEN
IN DE POLITIEK’

WAAROM?
––– ‘Dan moet je soms in twee minuten een probleem oplossen. Dan heb
je een lijsttrekker die een televisieprogramma in moet, ergens anders
iemand die iets geroepen heeft en een radioprogramma aan de lijn voor
een reactie. Dan heb je bijna geen tijd om te sparren, dan moet je gewoon
op gevoel een knoop doorhakken. Snel schakelen. En als het dan misgaat,
gaat het ook goed mis. Heerlijk, dat gevoel.’
Het is opmerkelijk snel gegaan met Klaas Dijkhoff in de politiek. In 2010
werd hij als fractievoorzitter gekozen in de gemeenteraad van Breda en
later dat jaar tevens in de Tweede Kamer.

WAS HET LOGISCH OM AL ZO SNEL ZITTING TE NEMEN IN DE TWEEDE KAMER?
––– ‘Dat was niet gepland of zo.’
DE MOGELIJKHEID DIENDE ZICH AAN.
––– ‘En de nieuwsgierigheid om te zien of ik het volgende level ook zou
halen. Je legt de lat hoger en je kijkt of je daaroverheen kunt. Dat zit er bij
mij van nature in. Ik had ook nog niet in de raad van Breda gezeten, toen
ik tot fractievoorzitter werd gekozen. Toen kwam Den Haag en dacht ik:
welja. Eigenlijk had ik een lagere plek op de lijst voorzien, waarbij je misschien na twee jaar in de Kamer komt als er mensen doorschuiven. Maar
dat werd hoger [Dijkhoff stond op plaats 27] en de uitslag was ook nog eens
beter dan gedacht [31 zetels voor de VVD]. Ja, wat moet ik ervan zeggen?
Het lijkt me goed dat een fractie een mix is van leeftijden. Alles gaat sneller, dus je moet nieuwe trends als partij sneller tot je nemen. Politiek is
niet een soort reservaat waar het allemaal wat langer mag duren, voordat
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen zijn doorgedrongen. Liever
niet zelfs. Ik kijk met afgrijzen naar Amerika, waar het tegenovergestelde
het geval lijkt, met al die hoogbejaarden in de politiek.’
EEN ANDERE ONTWIKKELING IS DAT MENSEN MINDER GETROUWD ZIJN MET
HUN WERK EN MEER JOBHOPPEN. JIJ VERTREKT DUS BINNENKORT UIT DE
POLITIEK. WAAROM NU?
––– ‘Ik was 29 toen ik in de Kamer gekozen werd. Toen wist ik wel: ik ga
niet nog veertig jaar tot mijn pensioen in dezelfde omgeving werken. Ik
heb er nu tien jaar op zitten en zeg niet dat ik over mijn houdbaarheidsdatum heen ben, maar nog langer in het oog van het publiek opereren, dat is
niet reëel. Ik wilde vooral op tijd weg zijn, niet te laat.’
ZIEN WE JE NOG TERUG?
––– ‘Het is niet zo dat ik nu al op een rentree zit te broeden. Ik weet nog
niet eens hoe het is om niet in de politiek te werken, of ik erg moet afkicken
en hoezeer ik bepaalde kanten zal missen.’

Klaas Dijkhoff met Tim Versnel,
Alles komt goed, Uitgeverij Prometheus € 20 (vanaf 16 februari verkrijgbaar)

HOE IS DE ARBEIDSMARKT VOOR EX-KAMERLEDEN?
––– ‘Dat varieert heel erg. Daar kun je niks zinnigs over zeggen. Je hebt
Kamerleden… voor sommigen is het heel moeilijk. Het ligt eraan hoe je
bent weggegaan, van welke partij je was. Of er een positief beeld over je
bestaat.’

Op woensdag 17 maart worden de verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. Er
kan niet op Klaas Dijkhoff worden gestemd.

HOE ZIT DAT BIJ JOU?
––– ‘Mensen kennen je, nee, mensen dénken je te kennen. Dat heeft vooren nadelen.’

fotografie Gregor Servais
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