
Politieke partijenbedenker Jan Nagel over 
zijn boevenstreken 

 

Jan Nagel is het oudste Eerste Kamerlid. Nu de Hilversummer stopt, blikt hij terug. 

In zijn PvdA-tijd kwam bij op voor de jonge garde. Wég met de oude hap. Nu is Jan Nagel 
kopstuk bij seniorenpartij 50Plus. Maar noem de grondlegger van vier politieke partijen niet 
wispelturig. „Ik strijd steeds voor mensen die dat nodig hebben.” Nu nadert zijn afscheid van 
het Binnenhof. 

Jan Nagel is met zijn tachtig jaar het oudste lid van de Eerste Kamer. Deze week zit hij maar 
liefst 5000 dagen in de senaat. Vroeger voor de PvdA, nu voor 50Plus. Maar het is genoeg 
geweest. Zeker nu hij prostaatkanker heeft, wordt het tijd om het rustiger aan te doen. Dus hij 
stopt in Den Haag. Bij hem thuis maken we de balans op. 

Dat huis staat in Hilversum, precies tussen het Mediapark en het raadhuis. Tussen politiek en 
pers. Het lijkt symbolisch voor Jan Nagel. Want hij werkte bijna veertig jaar voor de Vara, 
onder meer als eindredacteur van legendarische radioprogramma’s als ’In de rooie haan’ en de 
tv-rubriek ’Achter het nieuws’. Dat omroepwerk combineerde hij jarenlang met zijn werk als 
PvdA-senator in de Eerste Kamer. „Wat ik dinsdag in Den Haag hoorde, gebruikten we voor 
de uitzending van zaterdag. De minister die ik in de wandelgangen op het Binnenhof 
tegenkwam, strikte ik meteen voor ons programma.” 

Ontoelaatbare belangenverstrengeling, zouden ze nu zeggen. Boevenstreken, vond hij zelf. 
Nagel kan er nog hartelijk om lachen. 



Scoren 

Al gauw ligt de eettafel vol met papieren en foto’s. De optelsom ervan vertelt zijn 
levensverhaal. Het relaas van een Amsterdams jochie van gescheiden ouders dat bij zijn vader 
ging wonen. „We hadden het zó arm dat ik niet met de anderen mocht voetballen. Anders 
zouden mijn schoenen te veel slijten.” Bij de PvdA-jongeren kon hij wél scoren. Hij streed 
voor een hoger jongerenloon, sprak op bijeenkomsten en schreef opiniestukken in de kranten. 
Zijn grootste grief destijds: de oude rotten die de vernieuwing binnen de rode zuil 
tegenhielden. Het leek de partijkopstukken het beste om de Amsterdamse oproerkraaier 
verantwoordelijkheid te geven zodat hij als 25-jarige („ik was de jongste ooit”) een plek kreeg 
in het partijbestuur, naast de oude Drees. Met bondgenoten als Hans Kombrink, Bram Peper 
en André van der Louw was hij de motor van NieuwLinks, de progressieve stroming binnen 
de partij. Zijn makkers in deze strijd schopten het tot een kabinetspost, Nagel niet. Nooit 
gewild? „Ik heb er het karakter niet voor. Ik zeg wat ik op mijn hart heb, ook als dat indruist 
tegen de partijlijn. Als ik de ambitie had gehad om aan de regeringstafel te zitten, had ik het 
anders moeten doen. Maar ik wil kunnen zeggen wat ik vind.” 

Lasten 

Dat Nagel soms anders dan ’zijn’ PvdA dacht, bleek toen hij zich boos maakte over het 
omstreden verkeersbeleid en de steeds stijgende lasten van Hilversum. „De plaatselijke PvdA 
was een bastion. Ze deden er niks aan.” Dus toen hij bij zijn partijgenoten geen medestanders 
vond om het raadhuis een andere koers te laten varen, begon hij voor zichzelf. Met 
schaakvrienden en andere geestverwanten richtte hij de lokale partij Leefbaar Hilversum op. 
„Met de verkiezingsbelofte dat we de lasten niet zouden laten stijgen, werden we in één klap 
de grootste.” Hij schopte het tot wethouder. „Door fors te bezuinigen op ambtenaren, hebben 
we onze verkiezingsbelofte waargemaakt.” Hoe is het nu met Leefbaar Hilversum? „Nadat ik 
eruit stapte, is het teruggelopen. Ik ben allang geen lid meer.” 

In 2001 zette hij samen met media-ondernemer Willem van Kooten en dj Henk Westbroek de 
partij Leefbaar Nederland op. Ze strikten Pim Fortuyn als lijsttrekker en leken een flink aantal 
Kamerzetels te gaan veroveren. Tot Fortuyn in de aanloop naar een vermeende 
verkiezingszege botste met het partijbestuur over het asielbeleid (’Nederland is vol’). Dat 
leidde tot een breuk tussen Leefbaar Nederland en Fortuyn. Die begon zijn eigen LPF , 
waarna de beoogde verkiezingszege van Leefbaar Nederland met inval-lijsttrekker Fred 
Teeven beperkt bleef tot twee zetels. 

Drie jaar later richtte Nagel opnieuw een partij op: de Partij voor Rechtvaardigheid, 
Daadkracht en Vooruitgang, met misdaadverslaggever Peter R. de Vries als lijsttrekker. Het 
initiatief stierf een stille dood. 

Met het oprichten van de ene partij na de ander lijkt hij wispelturig. Maar zo is hij niet, 
beweert hij stellig. „Ik ben juist heel honkvast. Ik ben al ruim 55 jaar met dezelfde vrouw 
getrouwd, ik heb veertig jaar bij de Vara gewerkt, ik ben 38 jaar lid geweest van de PvdA, ik 
rij mijn hele leven al Volkswagen en ik heb 55 jaar dezelfde kapper gehad. Tot de man 
overleed.” 

Ook politiek ligt hij nog altijd op één lijn, zegt hij. Noem het: de lijn-Nagel „De rode draad is 
dat ik opkom voor mensen in de verdrukking.” Dus vond hij het logisch dat hij In 2011 kwam 
met een nieuw initiatief: de partij 50Plus, gericht op ouderen. Nagel kreeg genoeg stemmen 



om namens zijn nieuwe partij terug te keren in de Eerste Kamer, waarna Henk Krol de 
Tweede Kamerfractie ging leiden. Nagel weet precies waarom de partij aansloeg: „Iedereen 
weet hoe moeilijk het voor oudere werknemers is om aan een baan te komen. Wij kaarten dat 
aan. Tien jaar geleden waren senioren en pensioenen vergeten onderwerpen. Als je weet dat 
de meeste pensioenen al tien jaar niet zijn verhoogd en dat de AOW nauwelijks stijgt terwijl 
alles duurder wordt, dan weet je ook dat er mensen in de verdrukking komen. Door 50Plus is 
daar nu volop aandacht voor. Alle partijen hebben die thema’s nu in hun 
verkiezingsprogramma staan. Zonder ons was dat nooit gebeurd.” Ondanks onderling 
gekibbel groeide 50Plus. In de Eerste Kamer heeft de partij nu twee zetels, in de Tweede 
Kamer vier. 

Onvrede 

Critici noemen hem een intrigant. Ze zeggen: Jan Nagel weet wat er onder de kiezers leeft en 
richt rond die thema’s van onvrede een partij op. Niet op basis van ideologie, maar op basis 
van marketing. Nagel zelf: „Wat is erop tegen om in te spelen op wat er onder de mensen 
leeft? Dat heb ik als journalist altijd gedaan. Wat ik doe, doe ik voor het publiek en de 
kiezers.” 

VVD-coryfee Hans Wiegel zei over Nagel dat ’hij wordt gedreven door het spel en de macht.’ 
Nagel zelf: „Politiek bedrijven is een spel. Macht vind ik geen prettig woord. Liever heb ik 
het over invloed. En invloed heb je nodig. Anders bereik je niks.” 

Prijs 

Wat ziet hij als de hoogtepunten van zijn loopbaan? Eerst noemt hij de politiek: „Ik ben trots 
dat ik als 25-jarige in het partijbestuur van de PvdA zat, ik ben trots dat ik in het raadhuis van 
Hilversum een cultuuromslag teweeg heb gebracht en ik ben trots dat ik al 5000 dagen in de 
Eerste Kamer mag zitten.” De trofeeën van zijn omroeploopbaan heeft hij bij de hand: op het 
dressoir staat de prijs die hij kreeg voor een programma rond Wim Aantjes, dat uitpakte als 
eerherstel voor de gevallen CDA-politicus. 

Nelson Mandela 

Dan pakt hij een foto van zichzelf en oud PvdA-leider Wim Kok met Nelson Mandela: in 
Hilversum gemaakt bij een Vara-inzamelingsactie voor de Zuid-Afrikaanse anti-
apartheidsbeweging. „Ik ben er ontzettend trots op dat ik daar leiding aan mocht geven. In die 
combinatie van politiek en media heb ik een zinvol leven gehad.” 

Een dieptepunt van zijn leven? „Mijn vader was 56 jaar toen hij overleed. Hij kreeg een 
hersenbloeding. Ik was toen twintig. Omdat ik toen met van alles bezig was, behalve met mijn 
school, heeft hij zich altijd zorgen gemaakt over mijn toekomst. Daarom vind ik het heel 
jammer dat hij nooit heeft kunnen zien wat er van me terecht is gekomen. Dat hij dat nooit 
heeft geweten, daar heb ik dertig jaar last van gehad.” 

Nog even komt Jan Nagel terug op dingen waar hij trots op is: hij laat een glazen kast zien. 
Planken vol prijzen, gewonnen bij schaaktoernooien. Zo was hij onder meer twee keer 
parlementair schaakkampioen. „In de politiek helpt het om schaker te zijn. Als schaker train je 
jezelf om stappen vooruit te denken.” Zo’n prijzenkast prominent in de kamer demonstreert 



dat de schaker geen domme jongen is. Compenseert zo’n kast zijn gemiste schooldiploma’s? 
„Ben je gek! Na zestig jaar is dat toch nergens meer voor nodig? Je neemt Ramses Shaffy 
toch ook niet kwalijk dat hij geen papiertje van de toneelschool heeft?” 

Bestralingen 

Hij heeft prostaatkanker. Dagelijks rijdt hij voor bestralingen naar het ziekenhuis in 
Amsterdam. „Kanker klinkt heel heftig, maar het gaat goed met me. Ik kan hier oud mee 
worden.” Hij wil nog een boek met zijn memoires schrijven. En wie hem nodig heeft, mag 
hem bellen. 

Wat heeft u geleerd van zestig jaar politiek en media? „Dat je consequent moet zijn.” Dat zegt 
de man die opkwam voor de jonge socialisten en met pensioen gaat als oprichter van de 
seniorenpartij? „Ik ben altijd mezelf gebleven. Steeds riep ik dat de politiek moet luisteren 
naar de mensen. Dus niemand zal beweren dat ik de ene dag dit en de andere dag dat beweer. 
Ze zullen alleen maar zeggen: ’Daar heb je Jan Nagel weer. Die doet zijn mond weer open.”’ 

 

 


