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O V E R T U I G D  L I BE RAAL ,  O V E R T U I G E N D  r e d e n a a r  e n  b e s t u u r d e r  h i  n k  VONHOIT-

Professor Hendrik Johan Lubert Vonhoff, in Amsterdam geboren op 22 juni 1931, overleed 
op 25 juli 2010 na een kort ziekbed. Henk Vonhoff, tot het laatst actief in zijn partij, de w d , 

waarvan hij erelid was, en in een aantal besturen waarin hij nog actief mocht zijn.
Henk Vonhoff gaf zich reeds vroeg met hart en ziel aan zijn politieke overtuiging. Als 

kind en leerling van de Eerste Vijfjarige hbs te Amsterdam was hij getuige van wat oorlog, 
bezetting en onderdrukking aan onmenselijkheid teweegbrengen; daardoor werd hij gegre
pen door vrijheidszin, respect voor menselijke waarden en eerbiediging van grondrechten. 
Hij vond kort na debevrijding dat hij zijn idealen het best kon verwezenlijken in de Partij van

Henk Vonhoff te midden van vvu-Kam erleden in een café in de Jordaan, 13 maart 1970. 
Achter de fractieleider Molly Geertsema.

I Foto: Spaarnestad Fotoarchief]
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de Vrijheid, waarin de Amsterdamse ondernemer Stikker de liberale gedachte een eigentijds 
naoorlogse impuls gaf. Hij werd aspirant-lid. Op 24 januari 1948 was hij -  op zestienjarige 
leeftijd -  in het Amsterdamse Bellevue aanwezig bij de oprichting van de w d , waarin de Partij 
van de Vrijheid met de Groep-Oud samenging om een beter tegenwicht te kunnen bieden aan 
de confessionele en socialistische stromingen. Henk werd lid van de afdeling Amsterdam en 
ontwikkelde activiteiten door interventies in de ledenvergadering van de afdeling. In 1952 -  
het zou nog twee jaar duren alvorens hij de kiesgerechtigde leeftijd van 23 jaar zou bereiken 
-  werd hij lid van het afdelingsbestuur. Hij had geijverd voor kadervorming en mocht zijn 
denkbeelden nu in de praktijk brengen. Dat lukte hem zeer wel, en in 1959 werd hij secretaris 
van de afdeling, die tevens Kamercentrale was en die aldus een belangrijke inbreng had bij de 
kandidaatstelling voor de Tweede Kamer, maar ook -  door het grote ledental -  in partijver- 
gaderingen.

Het lag voor de hand dat Henk, toen de partij in 1962 bij de Statenverkiezingen een gevoe
lig verlies had geleden, een belangrijke rol zou gaan spelen bij de reorganisatie die door een 
aantal verontruste Kamercentrales werd afgedwongen. Ruim een jaar later -  op 9 november 
1963 -  deed Henk Vonhoff op 32-jarige leeftijd zijn intrede in het Dagelijks Bestuur van de 
w d . Hij werd, overeenkomstig zijn wens en zijn gaven, belast met de voorlichting en de ver
kiezingscampagnes, in een functie die secretaris voor de voorlichting zou gaan heten. Het 
woord propaganda riep bij hem, evenals het woord (partijjleider, de herinnering op aan 
gestamp van laarzen. Hij vervulde deze functie tot 1971 en dat, gelet op de doorgaans goede 
verkiezingsuitslagen, met succes.

In 1967 was hij verkozen tot lid van de Tweede Kamer. Dat betekende het einde van zijn 
leraarschap geschiedenis aan de Tweede Driejarige hbs van de Osdorper Scholengemeenschap 
te Amsterdam, dat hij tien jaar met verve had vervuld. Het betekende niet het einde van zijn 
loopbaan als geschiedkundige. Die zou hij in de vorm van tal van publicaties en andere bij
dragen voortzetten. Tijdens de crematieplechtigheid bleek dat hij nog op zich had genomen 
een historische rede te houden tijdens het binnenkort te vieren lustrum van zijn vrijmetse
laarsloge.

Tijdens zijn Kamerlidmaatschap was hij woordvoerder voor Onderwijs en voor Defensie. 
Onderwijs had zijn hart omdat het bij uitstek bijdraagt tot de ontplooiing van de vrije mens 
tot zelfstandig en verantwoordelijk lid van de samenleving. Defensie diende hij met zijn ver
stand omdat de herwonnen vrijheid als kostbaarste goed in een vrije samenleving verdedigd 
moest worden. De Koude Oorlog hield de vrije wereld nog volledig in zijn greep.

Na de verkiezingen van 1971 werd de w d  opnieuw tot regeringsverantwoordelijkheid 
geroepen. Het zag ernaar uit dat Geertsema, de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, minis
ter van Binnenlandse Zaken zou worden en dat dus het voorzitterschap vacant zou komen. Er 
circuleerden twee namen: Vonhoff en Wiegel, beiden voor de tweede keer gekozen. Voorzitter 
en Algemeen Secretaris van de w d , Haya van Someren en de schrijver van deze nagedachtenis, 
maakten zich op om met Geertsema te overleggen wat de beste keuze was. Maar Geertsema 
was gewend beslissingen in eigen hand te houden: hij had Henk Vonhoff al voorgedragen als 
staatssecretaris. Op het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk werd hij 
belast met jeugd, sport, natuurbehoud en cultuur, terreinen waarop hij zijn verdere maat
schappelijke leven actief zou blijven. Het laatste jaar was hij tevens belast met aangelegenhe
den inzake de directie Maatschappelijke Dienstverlening.
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De website Parlement & Politiek vermeldt in de levensbeschrijving van Henk Vonhoff dat 
hij in zijn functie van staatssecretaris de minister, de Kvp’er Engels, overvleugelde.' Ik zou het 
liever anders zeggen: Henk toonde aan dat ook een staatssecretaris een volkomen vol waardig 
bewindspersoon kan zijn, als hij of zij maar voldoende statuur heeft, weet waar hij of zij voor 
staat en een herkenbaar beleid voert, dat gebaseerd is op zijn of haar politieke overtuiging en 
uitgangspunten. En dat heeft Henk gedaan -  als lid van het dagelijks betuur van de v v d , als 
staatssecretaris, als burgemeester en als Commissaris van de Koningin.

Na de vroegtijdige val van het kabinet-Biesheuvel werd Henk opnieuw Tweede Kamerlid. 
Hij zou dat ruim anderhalf jaar blijven. Zoals ook toen al van tijd tot tijd voorkwam, bleek 
het moeilijk om na de vervulling van een bestuurlijke functie, zoals het staatssecretariaat, 
voldoende bevrediging te vinden in het Kamerlidmaatschap: hij werd op 16 augustus 1974 
benoemd tot burgemeester van Utrecht, de vierde stad van ons land, en hij verliet de Kamer 
op 6 september. Hij bleef ruim zes jaar in Utrecht en werd op 18 december 1980 Commissaris 
van de koningin in Groningen, dat met hem, zoals de minister van Binnenlandse Zaken, 
Wiegel, het formuleerde, een in alle opzichten gewichtig bestuurder kreeg. Deze functie ver
vulde Henk tot hij de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar had bereikt.

Vervolgens was hij nog vijf jaar bijzonder hoogleraar Arbeidsvoorwaardenbeleid op de 
Albeda-leerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn deskundigheid op dit ter
rein had hij in de praktijk opgedaan, onder andere als vicevoorzitter van de Advies- en 
Arbitragecommissie Rijksdienst en voorzitter van het bestuur van het Centrum voor 
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

Ik vermeldde al dat Henk Vonhoff de terreinen waarvoor hij op het ministerie van c r m  

verantwoordelijk was, ook later zou blijven dienen. Hij vervulde vele jaren het voorzitter
schap van de Stichting Nationaal Park De Hoge Veluwe, van de Natuurbeschermingsraad en 
van de Raad voor het Landelijk Gebied, maar ook van het Nederlands Olympisch Comité op 
het moment waarop ons land een gooi deed naar het verkrijgen van de Olympische Spelen 
in 1992; hij was voorzitter van het Cultureel Jongeren Paspoort en was lid van de Nationale 
Contactcommissie Monumentenbescherming. Ook zijn bestuurlijke en organisatorische 
gaven stelde hij vele malen in dienst van het publieke belang. Zo was hij in 1979 en 1980 voor
zitter van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, welker eindrapport nog altijd actuali
teitswaarde heeft, en lid van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.

Ook defensie, waarvan hij in de Tweede Kamer woordvoerder was geweest, hield zijn 
belangstelling. In 1986 werd hij gevraagd voor het ministerschap van Defensie in het tweede 
kabinet-Lubbers. Hij weigerde, niet uit gebrek aan interesse, maar omdat hij niet de garantie 
kreeg dat in Groningen wederom een Commissaris van WD-huize zou worden benoemd. Dat 
deze functie door zijn ministerschap voor de v v d  verloren zou gaan, achtte hij een onaan
vaardbaar risico. Hij wist dat tot zijn pensioen inderdaad te voorkomen.

In een aantal aan Henk Vonhoff gewijde artikelen is hij beschreven als een progressieve 
of linkse liberaal. Vooruitstrevend was hij zeker. En grote bezwaren tegen het stempel dat 
confessionele partijen en de verzuiling op onze samenleving hadden gedrukt, koesterde hij 
ook. Maar als geen ander wist hij dat campagnevoeren inhield dat de verschillen met de Partij 
van de Arbeid en de dreigingen van het socialisme voor onze economische ontwikkeling 
breed moesten worden uitgemeten want uit die kringen putte de v v d  toch niet veel extra 
aanhang, wel bij hen die, net als de v v d , overheidsinvloed en -betutteling verderfelijk achtten.
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Daarnaast hechtte hij zeer aan de kroonbenoeming van burgemeesters en Commissarissen 
van de Koningin. Binnen de v v d  verzette hij zich heftig tegen het voorstel om de burgemees
ter rechtstreeks door de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente te laten kiezen en zette 
hij dit verzet voort nadat de praktijk zich had ontwikkeld tot die van een praktisch bindende 
voordracht door de gemeenteraad -  een praktijk die hij minstens even verwerpelijk vond 
als verkiezing door de burgerij. Ook was hij niet alleen gekant tegen de afschaffing van de 
opkomstplicht bij verkiezingen; hij zou deze het liefst weer ingevoerd zien.

Van zijn vele publicaties noem ik de boeken De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw libe
ralisme (1965), Bewegend verleden. Een biografische visie op prof. mr. P.J. Oud (1969), Liberalen 
onder één dak -  v v d :  50 jaar liberale vereniging (1998) en Handboek voor de Patriot, voor elke 
Nederlander en nieuwkomer (2006). In dit jaartallenboek is hij weer de geschiedenisleraar, 
ervan overtuigd dat kennis van jaartallen en simpele feiten nodig is om tot de achtergronden 
door te dringen.

Een zeer werkzaam en welbesteed leven is ten einde gekomen. Een kleurrijk, maar vooral 
overtuigd liberaal, die zich met hart en ziel voor de publieke zaak en de samenleving heeft 
ingezet, zal lang in de herinnering blijven voortleven en met respect worden herdacht. Niet 
alleen door zijn partij, maar door ieder voor wie, net als voor hem, de democratie de beste 
waarborg is voor een menswaardige en vrije samenleving.

Noot

1 http://www.parlement.com, 30 augustus 2010
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