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Doorgebroken ‘Europeaan’
Connie Patijn (1908-2007)

J.L. Heldring

Connie Patijn heb ik voor het eerst in september 1949 in New York ontmoet. Ik was toen sinds
kort verbonden aan het Nederlands Informatie Bureau aldaar en als zodanig nam ik als voor-
lichter deel aan de dagelijkse ochtendvergaderingen van de Nederlandse delegatie bij de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die tot december duurde. Van die delegatie
was Patijn een belangrijk lid. Hij was immers hoofd van het bureau Internationale
Organisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en van die organisaties waren de vn
de belangrijkste.

Ik had al van Connie gehoord, maar uit de familiekring. Mijn schoonmoeder was
namelijk een goede vriendin van zijn zuster en was al in haar schooljaren veel bij de familie
Patijn aan huis geweest. Die band gaf mij de moed om zijn raad te vragen, want ik was zijde-
lings betrokken geraakt in allerlei intriges, waarvan de ambtelijke wereld, die mij tot dan toe
volkomen vreemd was geweest, vol is. Hij was een aandachtig luisteraar, en voor zover ik mij
herinner, is hij, eenmaal teruggekeerd in Den Haag, mij ook wel behulpzaam geweest.

Zelf keerde ik pas in 1953 terug naar Nederland. Twee jaar later zou Connie bz verlaten om
Tweede-Kamerlid voor de pvda te worden. Zijn carrière had hem niet gebracht wat hij ervan
gehoopt had. Zijn vader was secretaris-generaal van het ministerie geweest, een oom zelfs
minister van Buitenlandse Zaken (van 1937 tot 1939) en een andere oom gouverneur-generaal
van Nederlands Oost-Indië (van 1931 tot 1936). Of dat hem die hoop had ingegeven durf ik
niet te zeggen, maar hij had verwachtingen gekoesterd. Connie was geestdriftig aanhanger
van de Europese integratie en het is niet onwaarschijnlijk dat minister-president Drees, die
dit niet was, gehuiverd had zijn partijgenoot een politieke beleidsfunctie te geven.

De eerste jaren dat Connie parlementslid was, was zijn partij nog zeer militant pro-navo.
Hij was dat ook, en dus waren er geen problemen. Tien jaar later zou de wind keren. Nieuw
Links kreeg steeds meer invloed in de partij, en dat was allesbehalve pro-navo. Bovendien
behoorde Connie tot de christelijk-historischen (zoals Lieftinck, Van Walsum en A.A. van
Rhijn) die in 1945 waren doorgebroken naar de pvda, dus in de ogen van Nieuw Links geen
echte socialist. Zijn afkomst uit een regentenfamilie maakte hem ook al verdacht. Hoe dat ook
zij – in 1966 kreeg hij geen verkiesbare plaats op de kieslijst van de pvda.

Eenzelfde ervaring moest hij meemaken in de Nederlandse Hervormde Kerk, waarvan hij
een prominent lid en vertegenwoordiger bij de Wereldraad van Kerken was. Al in het begin
van de jaren zestig keerde de kerk zich tegen de kernwapens, wat Connies instemming niet
had. Kortom, hij vervreemdde zich van de kerk en van het toen veel gelezen maandblad
Wending, waarin hij veel geschreven had. Hij bleef lid van de kerk, maar of hij ook lid van de
pvda gebleven is, vraag ik me af.

In september 1960 is hij hoogleraar Internationale Betrekkingen geworden aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij ook gestudeerd had. Ook deze loopbaan eindigde in een
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Connie Patijn, 19 februari 1963

[Foto: Spaarnestad Fotoarchief – Hugo van Gelderen] 
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teleurstelling. Hij had zeer geijverd voor de aanstelling van dr. L.G.M. Jaquet, directeur van
het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken, als bijzonder hoogleraar Westelijke,
meer in het bijzonder Atlantische, samenwerking. Tegen deze benoeming rees verzet in stu-
dentenkring. De faculteit kreeg natte voeten, en de benoeming ging niet door. Patijn trok
hieruit zijn conclusies en trad als gewoon hoogleraar af.

In die jaren moet ik hem veel ontmoet hebben, maar in welk verband – dat staat mij niet
meer voor de geest. Dat veranderde toen ik in 1972 Jaquet opvolgde als directeur van het ngiz,
van welks dagelijks bestuur Connie lid was. Hij werd ook weldra voorzitter van de Leergang
Buitenlandse Betrekkingen (waarvan het zogenaamde ‘klasje’ van bz deel uitmaakte), die
eveneens onder mijn leiding stond. Daardoor kreeg mijn band met Connie een vast karakter.
Dit duurde tien jaar, en daarna bleef de vriendschap.

Ondanks de tegenslagen die hij had moeten incasseren, was Connie geen verbitterd man.
Althans, dat heb ik nooit gemerkt. Hij was iemand van wie je op aan kon. Wij verschilden
soms van mening – zo was ik geen ‘Europeaan’ – maar dat heeft onze relatie nooit vertroe-
beld. Hij hield ervan apodictische uitspraken te doen, waarom hijzelf dan hard moest lachen.
Ik kan mij voorstellen dat dit niet bij iedereen in goede aarde viel en misschien zelfs bijdroeg
tot de vervreemding in politieke en kerkelijke kring. Connie was zeker niet frivool, zijn
humor was een andere dan die van Beyen en die van Luns, maar er zijn nu eenmaal mensen
voor wie humor – van welke soort ook – getuigt van gebrek aan ernst. Maar dat is wel het
laatste wat Connie verweten kon worden.
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