VU Research Portal

Mooie Barend
Scholten, W.F.

2012

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Scholten, W. F. (2012). Mooie Barend: Biografie van B.W. Biesheuvel 1920-2001. Uitgeverij Bert Bakker.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.
E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 27. Jan. 2021

Inhoud
Inleiding 7
1 jeugd ‘Ik denk dat mijn politieke loopbaan een regelrecht gevolg is
van hetgeen ik vanuit huis meekreeg.’ 13
2 landbouwvoorman met vele petten ‘We zijn overal bij.’ 39
3 volksvertegenwoordiger met ambitie ‘Ik zal de heren het
volle pond geven.’ 65
4 minister en vicepremier ‘Ik ben me volledig bewust van de
ondankbaarheid die ik zal oogsten.’ 91
5 een zondagskind op landbouw ‘Ik was een vechtjas.’ 117
6 strijd om de macht ‘Het is uitgesloten dat ik met Roolvink de ar
ga leiden.’ 140
7 de nacht van schmelzer ‘Laten we proberen de kop niet kwijt te
raken.’ 162
8 rivaliteit om het lijsttrekkerschap ‘Waaraan ben ik
schuldig?’ 192
9 lijsttrekker ‘Ik ben een blijver.’ 218
10 kabinetsformateur ‘Ook een formateur mag van mening
veranderen.’ 243
11 terug naar de tweede kamer ‘Ik vind dit kabinet te zwak, te
rechts, te conservatief.’ 275
12 partijvernieuwing ‘De eenheid in de partij voorop.’ 294
13 schoten voor de boeg ‘Onze intelligentsia zit links en houdt het
niet nog eens vier jaar met de vvd uit.’ 320
14 opkrabbelen en doorgaan ‘Volgend jaar in het Catshuis?’ 355
15 op weg naar het catshuis ‘Ik heb geen enkele ambitie voor de
post van minister-president.’ 376
16 herkansing: kabinetsformateur ‘Ich bin kein Kanzler.’ 403
17 een moeizaam begin ‘Ik voer een iets minder strakke regie dan
mijn voorgangers.’ 421
18 op weg naar het einde ‘Crisisgeruchten in Den Haag? Ik
beluister ze niet.’ 445
19 de breuk ‘Wie het woord wil hebben, kan het krijgen.’ 472
20 lijmen ‘Men staat aan het begin van een weg bezaaid met
risico’s.’ 498
21 nabeschouwing van een kabinetscrisis ‘Ik ben nooit erg
flexibel geweest.’ 525

22 de verkiezingen van 1972 ‘Ministers-presidenten belanden
meestal op de schroothoop.’ 543
23 kabinetsformatie ‘Laat de kvp het dan maar doen.’ 566
24 het verraad ‘Waarom buiten mij om?’ 592
25 het einde van een carrière ‘Er is een verschil in opvatting, een
fundamenteel verschil.’ 624
26 na het vertrek ‘Men moet maar vergeten dat Biesheuvel
lijsttrekker was.’ 648
27 leven na de politiek ‘Ik wens geen blauwtje te lopen bij dit
kabinet.’ 678
28 epiloog ‘Pragmatisme biedt geen grond om op te staan.’ 717
Noten 739
Bronnen 796
Literatuur 800
Illustratieverantwoording 806
Woord van dank 807
Register 808

