
In memoriam ir. W.F. Schut (1920-2006)

Willem Aantjes

Op 15 augustus 2006, enkele dagen voor zijn 86ste verjaardag, overleed ir. Willem Frederik 
Schut c.i., minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in het kabinet-De long 
(1967-1971). Hij behoorde tot de generatie antirevolutionairen als Jan Smallenbroek, Bauke 
Roolvink, Joop Bakker, Barend Biesheuvel, Izaac Diepenhorst en Maarten Schakel. 
Bescheidenheid was nu niet de meest in het oog springende eigenschap van dit type mannen
broeders, maar juist daarin onderscheidde Schut zich van hen. Hij was zich zijn kwaliteiten 
zeer wel bewust, maar grote geldingsdrang was hem vreemd. Hoewel hij taai en vasthoudend 
kon zijn, bleef hij onder alle omstandigheden aimabel. Hij was als het ware de verpersoonlij
king van het bijbelwoord ‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.’

Misschien was het mede daardoor dat zijn benoeming tot minister buiten en binnen de 
politiek als een complete verrassing werd ervaren. Dit kon echter niet gelden voor het antire
volutionaire overwegend gereformeerde volksdeel, waar het ‘ons kent ons’ nog volop bloeide. 
Om te beginnen stamde hij uit een geslacht dat in die wereld een vertrouwde klank had. Zijn 
vader was een bekende advocaat in Amsterdam. Een broer bouwde samen met een neef dit 
kantoor uit tot het gerenommeerde advocatenkantoor Schut en Grosheide. Zijn broer Henk 
(getrouwd met een zuster van Joop den Uyl) was een begaafd en geliefd gereformeerd predi
kant. Een andere neef, Hans Grosheide, was staatssecretaris van Onderwijs en later van 
Justitie. Wim Schut zelf wist zich, naar het woord van de grote antirevolutionaire voorman 
Abraham Kuyper, eveneens geroepen tot dienstbaarheid aan ‘kerk, staat en maatschappij’. Zo 
was hij in verschillende functies actief in de gereformeerde kerk van Rotterdam en diende hij 
de landelijke gereformeerde kerken als secretaris van de generale deputaten kerkopbouw. In 
de Antirevolutionaire Partij wfas hij de voortrekker bij uitstek op het gebied van de ruimte
lijke ordening. Grote faam had hij in de jaren na de Tweede Wereldoorlog verworven als 
directeur van het stedenbouwkundig adviesbureau ‘Stad en Landschap van Zuid-Holland’ te 
Rotterdam. Later zou hij een soortgelijk adviesbureau vestigen in Middelburg.

Zijn benoeming tot minister vond onder grote tijdsdruk plaats. Het was het sluitstuk van 
het kabinet-De Jong. Aan de formatie-De Jong was een formatie-Biesheuvel voorafgegaan. 
Biesheuvel had zijn opdracht echter teruggegeven, omdat hij er niet in was geslaagd een 
ministersploeg van volgens hem kwalitatief voldoende niveau samen te stellen. Hij concen
treerde zich daarna op zijn rol van voorzitter van de antirevolutionaire Tweede Kamerfractie, 
waarvan ik vicevoorzitter was en bleef. Toen bij de formatie-De Jong de post van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ( v r o ) aan de a r p  toeviel, werd ik als eerste 
gevraagd, maar ik zag daar om persoonlijke redenen van af. Formateur De Jong oefende 
daarna grote druk uit op de politieke leiding van de a r p . Biesheuvel was er alles aan gelegen 
een andere geschikte kandidaat voor te dragen. Nu hij zelf als formateur niet was geslaagd, 
wilde hij voor alles vermijden, dat een mogelijke mislukking van De Jong de a r p  verweten
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zou kunnen worden. Dit zou gemakkelijk verkeerd kunnen worden uitgelegd, namelijk als 
kinnesinne van Biesheuvel. In het beraad van onze fractietop kwamen twee namen naar 
voren. De een was Pieter van Dijke, gemeentesecretaris van Utrecht (later burgemeester van 
Gouda, secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken en uiteindelijk Commissaris der 
Koningin in Utrecht). De ander was Wim Schut.

Nu had in de voorgaande jaren op het terrein van het departement het aspect van de volks
huisvesting zeer gedomineerd. Daar zou Van Dijke goed bij hebben gepast. Biesheuvel en ik 
waren echter van mening, dat voor de toekomst ruimtelijke ordening van veel groter belang 
was. Daarvoor mocht bij uitstek van Schut een visie worden verwacht. Vandaar dat uiteinde
lijk de voorkeur naar hem is uitgegaan. Helaas bleek de praktijk van de politiek er nog niet 
rijp voor. Pas onder het kabinet-Den Uyl zou aan deze meer toekomstgerichte inzichten recht 
worden gedaan: ruimtelijke ordening onder de minister (Hans Gruijters), volkshuisvesting 
onder een staatssecretaris (jan Schaefer). Aan Schut heeft het niet gelegen. Zijn ervaring en 
zijn hart lagen zeker meer bij ruimtelijke ordening dan bij volkshuisvesting, maar het parle
mentaire debat concentreerde zich vrijwel uitsluitend op woningbouw, zoals dit sinds de 
oorlog altijd het geval was geweest. Bovendien waren de woordvoerders van de grote fracties 
allemaal als volkshuisvestingsspecialisten in de Kamer gekomen of hadden zij zich als zodanig 
ontwikkeld: Frans Andriessen ( k v p ), Hans van den Doel ( p v d a ) ,  Hans Wiegel ( v v d ) en ikzelf 
( a r p ). O f Schut nu wilde of niet, er was geen ontkomen aan.

Hoe dominant de volkshuisvesting toen in de politiek was, wordt aardig geïllustreerd door 
de omstandigheid dat in de periode na het kabinet-De Jong drie van deze woordvoerders 
(Andriessen, Wiegel en ik) tot fractievoorzitter werden gekozen. En het is geenszins uitgeslo
ten dat de begaafde Van den Doel op een later tijdstip zich ook nog daarbij had gevoegd, ware 
het niet dat een ernstige ziekte hem voor de rest van zijn leven heeft gehandicapt. Nog altijd 
worden de volkshuisvestingsdebatten tijdens het kabinet-De Jong aangehaald als een voor
beeld hoe levendig en ook voor het publiek boeiend het parlementaire debat kan zijn. De 
vonken vlogen eraf. Wiegel, net Kamerlid, hield daarbij zijn eerste volkstribunale oefeningen 
en boeide meteen. Van den Doel mocht dan als een keffertje opereren, zijn groot economisch 
inzicht maakte indruk. Andriessen met zijn achtergrond als directeur van het toenmalige 
Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting kende de materie als geen ander. En dat alles cul
mineerde in een oordeel over het beleid van een politiek onervaren minister. Niet dat deze 
daaronder leed. Terwijl toeschouwers en medespelers soms enig mededogen bij zich voelden 
opkomen, genoot Schut van de parlementaire hoogstandjes die zich voor zijn ogen en voor 
een groot deel zelfs te zijnen koste afspeelden. Zijn natuurlijke charme en opgeruimdheid 
verlieten hem ook onder de stormlopen niet. Met verwondering en bewondering hebben wij 
gadegeslagen hoe feilloos deze nieuwkomer de waarde van de parlementaire democratie 
onderkende en er met overtuiging medespeler in werd. Zijn beleid moge dan vrijwel onafge
broken onder vuur hebben gelegen, de persoonlijke verstandhouding met zijn tegenspelers, 
ook met de allerfelste onder hen, was opperbest. Als de vaste Kamercommissie 
Volkshuisvesting eens met de minister op werkbezoek ging, dan voelde hij zich in dat gezel
schap als een vis in het water.

Het was geen verrassing, ook voor hemzelf niet, dat er in 1971 met een voortzetting van zijn 
ministerschap geen rekening werd gehouden. Hij zat er niet mee. Hij had een nieuwe 
dimensie aan zijn ervaringen toegevoegd, hij had zich volledig en met overtuiging ingezet. 
Alleen jammer dat de politieke realiteit geen ruimte had gelaten om zijn grote liefde, de ruim-
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W.F. Schut in de Tweede Kamer, 3 december 1969 [Foto: Spaarnestad Photo - a n p ]

telijke ordening, voor de toekomst van ons land in de steigers te zetten. Nu keerde hij van 
harte weer terug naar zijn geesteskind Stad en Landschap. In die kwaliteit speelde hij een 
hoofdrol bij de stedelijke ontwikkeling van Zoetermeer. Zijn band met de bouw bleef. Zo 
werd hij voorzitter van de Commissie Experimenten Woningbouw, van de Stichting 
Registratie Aannemingsbedrijven, van de Stichting Garantie-Instituut Woningbouw, van de 
Stichting Coördinatie Ontwikkeling Wonen en Omgeving, van de Stichting Kleur Buiten. 
Ook de ‘natte bouw’ raakte binnen zijn gezichtsveld door het voorzitterschap van de Raad 
voor de Waterstaat.

De betrokkenheid bij de bouw moet hem in de genen hebben gezeten. Zijn grootvader van 
vaderskant was timmerman, die van moederskant houtkoper. Wim Schut mag dus met recht 
gelden als een nazaat van de kleine luyden, wier verheffing Abraham Kuyper zich tot levens
doel had gesteld. Samen met het voormalige gezaghebbende PVDA-Kamerlid Ad Oele, toen 
Commissaris van de Koningin in Drenthe, ontwierp hij ten behoeve van de Technische 
Universiteit Delft een opzet voor innovatief onderwijs op het raakvlak van techniek en 
bestuur, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een studierichting en faculteit Technische 
Bestuurskunde. Grote voldoening moet hem het eredoctoraat in de technische wetenschap
pen hebben gegeven, dat de Technische Universiteit Delft (waar hij had gestudeerd) hem in
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1982 verleende. Geruime tijd maakte hij nog deel uit van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid, aanvankelijk als lid, daarna als waarnemend voorzitter. Ook op maatschap
pelijk terrein bleef hij zich inzetten. Daarbij verdient met name genoemd te worden zijn lang
durig voorzitterschap van de Johannesstichting voor huisvesting en verzorging van verstan
delijk gehandicapten. Hij was getrouwd met Trudy Boot, met wie hij een verzetsverleden bij 
de spionagegroep ‘Albrecht’ deelde en met wie hij tot aan zijn dood hecht verbonden was. Zij 
hadden zes dochters en twee zonen, in wier lief én leed zij hebben gedeeld en waarin zij hen 
tot grote steun zijn geweest.

Boven het bericht van zijn overlijden stond een tekst uit de Bergrede: ‘Gelukkig zijn de vre
destichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ Typerender kon het nauwe
lijks. Want Wim Schut was bovenal een man des vredes.
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