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Bereikbaarheid vu / PThU-zaal
U vindt de PThU-zaal op de eerste etage in het Hoofdgebouw van de 
Vrije Universiteit.

Auto
De vu is via de a-10 bereikbaar. Op de a-10 volgt u afslag s108-
Buitenveldert/Oud Zuid/Olympisch stadion; aan het eind van de afrit 
linksaf de Amstelveenseweg oprijden; na 200 meter bij het vumc slaat u 
linksaf de De Boelelaan op. Parkeren bij de vu kan alleen tegen betaling.
Voor gehandicapten zijn parkeerplaatsen gereserveerd voor het 
vu-Hoofdgebouw en op het vu-binnenterrein. Via de intercomzuil bij de 
slagboom kunt u zich melden bij de portier.

Openbaar vervoer
Vanaf Centraal Station en Station Zuid, Sneltram 51, Stadstram 5 
(richting Amstelveen) – uitstappen: halte De Boelelaan/vu.
Te voet is de vu vanaf Station Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar.
Streekbussen 142, 170, 172 en 176 komen bij de vu.

Waar we heen
gaan, 
Jelle zal wel
zien
Het kabinet-Zijlstra 
(1966-1967)
na vijftig jaar

Symposium
Dinsdag 22 november 2016
PThU-zaal
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Graag nodigen het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen en het Historisch Documentatiecentrum voor het 
Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit (hdc) u 
uit voor een symposium over het kabinet-Zijlstra, dat een halve 
eeuw geleden aantrad. Het symposium vindt plaats op dinsdag 
22 november 2016 vanaf 10 uur in de PThU-zaal op de eerste 
verdieping van het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit.

Het kabinet-Zijlstra had een korte zittingsduur en wordt vooral 
herinnerd om zijn premier, Jelle Zijlstra (1918-2001). Hij was 
jarenlang minister van Economische Zaken en Financiën en 
gold binnen zijn Antirevolutionaire Partij en in de landelijk 
politiek als een briljante buitenspeler. Toen hij de leiding van dit 
overgangskabinet op zich nam, gaf dat vertrouwen: ‘Waar we heen 
gaan, Jelle zal zien’, zong Wim Kan in zijn oudejaarsconference 
van 1966. Na dit kabinet geleid te hebben, verdween hij naar de 
bankenwereld, maar hij werd nog vele jaren terug gewenst aan het 
roer van een volgend kabinet. Op dit symposium staan centraal de 
vragen: wie was deze man die zoveel vertrouwen en aanzien genoot 
en hoe moeten we zijn kabinet beoordelen?

De kosten voor deelname aan dit symposium bedragen €10,00. 
U meldt zich aan door het verschuldigde bedrag over te maken 
op  rek. nr. 1168001 (iban: nl86 ingb 0001 1680 01; bic: 
ingbnl2a)  t.n.v. Stichting Ondersteuning hdc, onder vermelding 
van ‘Zijlstra’. Vermeld bij uw betaling uw naam en woonplaats. 
Voor nadere informatie: hdc@vu.nl of 020-598 5270.

programma
10.00 Ontvangst met koffie
10.30 Opening door George Harinck, directeur hdc
10.40 Bram Mellink (Universiteit van Amsterdam) – Culturele 

context en conservatieve onderstroom
11.10 Johan van Merrienboer (Centrum voor Parlementaire 

Geschiedenis) – Tussenkabinet of keerpunt? Zijlstra en de 
formaties 1966 en 1967

11.40 Jonne Harmsma (Biografie Instituut) – De begroting 
als symbool: Zijlstra’s premierschap tussen expertise en 
politiek

12.10 Lunch op eigen gelegenheid

13.15 Wouter Heijveld (Maritiem Museum, Erasmus School of 
History, Culture and Communications) – Het spel en de 
knikkers: olie- en gaswinning op zee tussen Den Uyl en 
Zijlstra

13.45 Cees Meijer (Hogeschool Utrecht) – Tandem Zijlstra-De 
Quay: de terugkeer van de club-De Quay

14.15 Pauze

14.45 Wilfred Scholten (hdc) – Jelle Zijlstra en de arp - klem 
tussen Berghuis en Biesheuvel?

15.15 Bas de Gaay Fortman (Universiteit Utrecht) – Het 
interim-kabinet Zijlstra: aan de wieg van spijtstemmers en 
christen-radicalen

15.45 George Harinck (Vrije Universiteit) – Zijlstra kijkt om

16.15 Receptie

Heeft u deze uitnodiging per post ontvangen? Wilt u ons dan uw mailadres  
sturen via: hdc@vu.nl. Wij danken u bij voorbaat!
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