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Volkenrechtsgeleerde en staatsman
Peter Kooijmans (1933-2013)

Bas de Gaay Fortman

In de overnaadse vier waarmee wij als vier jonge docenten aan de Vrije Universiteit wekelijks 
over de Amsterdamse bosbaan roeiden, was hij ‘de boeg’. Dat is de 1. Die zit vooraan maar kijkt 
naar achteren. Hij overziet de hele boot en de omgeving. De boeg is niet degene die het tempo 
aangeeft; dat is de 4, ‘slag’ geheten. Evenmin geldt hij als een zware krachtpatser die extra hard 
aan zijn riem kan trekken maar daarmee ook het evenwicht kan verstoren; dat zijn de roeiers 
in het midden. Hij zorgt voor de balans. Overzicht en evenwicht, dat zijn vaardigheden die de 
boeg moet meebrengen. Ze kenmerkten Peter Kooijmans ten volle. Inzicht kwam daarbij en, 
natuurlijk, hij kon ook roeien.

Op en top academicus was hij toch in de politiek geen vreemde eend in de bijt. Antirevo-
lutionair van huis uit – ‘een telg van Abraham Kuyper’ noemde hij het zelf – was hij actief in 
de partij, en niet alleen in de gebruikelijke academische functie van redacteur van het weten-
schappelijk orgaan. In de tijd van de partijpolitieke hergroepering – eind jaren zestig, begin 
jaren zeventig – was hij vicevoorzitter van het Centraal Comité (sic!) van arp-kiesvereni-
gingen en hielp hij mee de mannenbroeders het cda in te loodsen. Opmerkelijk genoeg – of 
liever typerend voor zijn maatschappelijke oriëntatie – werd hij in deze periode ook voorzitter 
van het Interkerkelijk Vredesberaad (ikv) waarin hij namens de gereformeerde kerken zitting 
had genomen. In die positie is hij eens door minister-president De Jong in het Catshuis op 
het matje geroepen. Inhoudelijk stond hij niet ver van de werkgroep van christenradicalen die 
ijverde voor een progressieve koers. Illustratief in dat opzicht was zijn lidmaatschap van het 
Comité Vietnam dat in mei 1967 een grote demonstratie in Amsterdam organiseerde. Maar 
institutionele dissidentie was zijn lijn niet. 

Hoe dit ook zij, Kooijmans’ benoeming tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het 
kabinet-Den Uyl (1973-1977) kwam wel als een verrassing. De functie, gericht op de interna-
tionale rechtsorde en ontwapening, was door Den Uyl gecreëerd om het nieuwlinkse verzet 
tegen Max van der Stoel als kandidaat-minister in zijn ‘alternatief kabinet’ te apaiseren. Maar 
toen Den Uyls droom werkelijkheid werd, bedankte de beoogde kandidaat, de Groningse 
hoogleraar volkenrecht en pvda-lid Bert Röling. Daarop kozen de formateurs Burger en Rup-
pert voor diens vu-collega Kooijmans van de Antirevolutionaire Partij. 

Wie in de tijd van dat kabinet van pvda, kvp, arp, ppr en d’66 bij deze staatsecretaris 
van Buitenlandse Zaken belet zocht, placht hem op Plein 19 (het voormalige Amsterdamse 
logement) te ontmoeten in het bijzijn van Theo van Boven, zijn ambtelijke steun en toeverlaat 
voor Nederlands beleid inzake de Verenigde Naties. Twee keien in het volkenrecht en de rech-
ten van de mens door de loop van hun politieke en ambtelijke carrièregang verenigd!

In de Kamer zelf kwam Kooijmans aan het woord bij de goedkeuring van verdragen op 
het terrein van de ontwapening, zoals dat tot verbod van plaatsing van kernwapens op de zee-
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bodem. Opmerkelijk in het debat hierover, in april 1975, was zijn openhartige taalgebruik. Zo 
gaf hij het lid Van der Spek (psp) toe dat er natuurlijk veel bevredigender controlesystemen 
denkbaar zijn dan die in het verdrag stonden. ‘Vastgesteld moet echter worden dat de totale 
opzet van het hier gekozen verdrag in de praktijk goed kan werken. Ik moet er echter aan 
toevoegen dat er nog geen praktijkervaring is.’1

Met Kamerleden werd geen ‘aap wat heb je mooie jongen’ gespeeld. Zo keerde Kooijmans 
zich bij de openbare behandeling van ‘zijn’ Nota Ontwapening en Veiligheid tegen de ‘ver-
dachtmaking’ van de afgevaardigde Waltmans (ppr) dat de vredespolitiek van de regering 
bewapeningspolitiek zou zijn, maar gaf hij dit lid ook onomwonden toe dat slechts bij de bio-
logische wapens van echte ontwapening sprake was. Aan ‘het ethisch dilemma van de paradox 
van de afschrikking’ besteedde hij alle aandacht, hetwelk, zo stelde hij, principieel verplichtte 
de weg te blijven zoeken naar een ethisch aanvaardbaar veiligheidsstelsel.2 Dat bijna vijftien 
jaar later Sovjetleider Michail Gorbatsjov met zijn nieuwe denken (novoje mushlinye) die weg 
opende, ervoer hij als een grote opluchting.

Na die viereneenhalf jaar beroepspolitiek keerde de oud-hoogleraar terug naar de aca-
demie, ditmaal op de leerstoel Volkenrecht in Leiden. Hier lanceerde hij het Leiden Journal 
of International Law. Kooijmans gaf colleges die uitblonken in helderheid. Door studenten 
en promovendi werd hij op handen gedragen. Zijn didactisch-analytische methode was het 
kritisch blijven doorvragen, uitmondend in het zelfstandig leren stellen van eigen vragen. In 
kringen van het volkenrecht en de mensenrechten verwierf hij een aanzienlijke reputatie. Ove-
rigens was die al in gang gezet met zijn proefschrift getiteld The doctrine of the Legal Equality 
of States: An Inquiry into the Foundations of International Law (Leiden 1964). Hierin maakte 
hij duidelijk dat naast statelijke soevereiniteit – grondslag van de internationale betrekkingen 
krachtens de Vrede van Münster – de rechten van het individu in het volkenrecht essentiële 
betekenis hebben gekregen.

Ook in deze periode bleef Kooijmans gericht op de praktijk. Hij was internationaal waar-
nemer bij verkiezingen, lid van de Adviescommissie inzake volkenrechtelijke vraagstukken 
en hij bekleedde tal van bestuurs- en toezichthoudende functies in het maatschappelijk mid-
denveld. Van 1985 tot 1992 was hij de eerste vn-rapporteur voor folteringen. Frequent bezocht 
hij landen met een hoge plek op Amnesty Internationals lijst van zeer zorgelijke situaties. Met 
zijn ‘seigneurale’ en tegelijk besliste optreden wist hij door te dringen tot de verantwoordelij-
ken. Wat hij vond aan bewijsmateriaal over martelingen maakte op hem een diepe indruk; die 
bevindingen bracht hij stelselmatig in de openbaarheid. Hemzelf bleven deze ervaringen met 
’s mensen wreedheid een leven lang bij. 

Intussen was de arp opgegaan in het Christen-Democratisch Appèl (cda). In dat par-
tijpolitieke circuit werd Kooijmans voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Europese 
Unie van Christendemocraten (eucd) en vicevoorzitter van de eucd zelf. Zo bleef hij ook in 
het vizier van zijn partij, die begin 1993 een opvolger zocht voor de naar Brussel vertrokken 
minister Hans van den Broek. 

Ruim anderhalf jaar was Peter Kooijmans minister van Buitenlandse Zaken. Hij wierp zich 
op als tegenstander van een etnische opdeling van Kroatië en als voorstander van Nederlandse 
deelname aan de vn-vredesmissie in Bosnië (standplaats Srebrenica). Bij de Wereldconfe-
rentie over de Rechten van de Mens in Wenen 1993 speelde hij een gezaghebbende rol. Voor 
handhaving van mensenrechten zette hij zich consequent in. Ter bevordering van het Pales-
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Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken P.H. Kooijmans debatteert met de Tweede Kamer, mei 1974. Naast hem 

minister van Financiën W.F. Duisenberg (links) en minister van Economische Zaken R.F.M. Lubbers (rechts)

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Bert Verhoeff]

VOLKENRECHTSGELEERDE EN STAATSMAN

tijns-Israëlisch vredesoverleg bezocht hij plo-leider Arafat in Tunis en hij nodigde hem uit in 
Nederland. De zorg om vrede in het Nabije Oosten bleef voor hem een constante bekommer-
nis. Typerend voor zijn optreden in heikele kwesties was de ‘non-confrontational dialogue’ 
zoals hij het tegenover de Chinezen noemde, nadat hij had gewezen op schendingen van de 
mensenrechten. Voor het rkk-radioprogramma Andersdenkenden (sic!) vroeg Gerard Klaa-
sen hem eens wat hij vond van het bezoek van paus Benedictus aan het Heilige Land. Kooij-
mans sprak de hoop uit dat de paus daar een duidelijke boodschap zou overbrengen. ‘Niet wat 
de oplossing zou kunnen zijn van het conflict,’ voegde hij hieraan toe, ‘maar wat de instelling 
van partijen zou moeten zijn.’ Werkelijkheidszin noopte hem vervolgens tot de constatering 
dat er daar nog vele oren waren ‘die nodig doorgeprikt moe[s]ten worden’. 

Kooijmans was wars van zelfprofilering en kon goed luisteren, maar was te veel politicus 
om zich zomaar te laten wegzetten. Zo begon hij zijn debat met de Kamer over de prioriteiten-
nota in mei 1993 met een antwoord op het verwijt van het doorgaans genegeerde lid Janmaat 
(cd) dat het hem aan politieke ervaring zou ontbreken, hetwelk in de prioriteitennota te mer-
ken zou zijn: ‘Toen de eerste minister mij belde om te vragen of ik eventueel beschikbaar zou 
zijn voor deze functie, zat ik niet te vissen in de sloot achter mijn huis. Ik was in Genève bezig 
een rapport te schrijven over de meest recente missie naar Joegoslavië.’ Dat laatste bleef gedu-
rende zijn ministersperiode voortdurend op de agenda. De genocide in Srebrenica waarin de 
missie in juli 1995 eindigde, raakte hem dan ook diep. Zelf was hij toen alweer terug in Leiden 
als hoogleraar Volkenrecht.
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In 1997 koos de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Nederlandse hoogleraar 
Peter Kooijmans tot rechter in het Internationaal Gerechtshof. Het Haagse Vredespaleis is, 
zoals bekend, de zetel van dat Hof, en dat maakte de internationale gemeenschap zeer terug-
houdend jegens een Nederlandse kandidatuur voor het rechtersambt. Deze benoeming was 
dus uitzonderlijk. Ze vloeide niet zozeer voort uit goed lobbywerk, als wel uit de overtuiging 
dat het Hof deze volkenrechtsgeleerde met zijn indrukwekkende internationaal-politieke 
ervaring goed kon gebruiken. Kooijmans’ inbreng in die negen jaar als rechter – 1997-2006 
– was inderdaad bijzonder. Kwantitatief – hij schreef één ‘dissenting opinion’, twee ‘(joint) 
declarations’ en twaalf ‘(joint) separate opinions’ –, maar vooral ook kwalitatief. Treffend 
was bijvoorbeeld zijn separate opinie in de adviesaanvrage inzake de rechtsgevolgen van het 
bouwen van een muur in door Israël bezet Palestijns grondgebied. Zijn argumentatie was 
doordesemd van zorg: om het conflict zelf dat aan beide zijden onschuldige burgers treft, 
om de menselijke tragedie die elk verstand te boven gaat, om de stelselmatige overtreding 
van internationaal gevestigde normen en regels, maar ook om juridische onhelderheid in de 
hoofdtekst van het advies, om veronachtzaming van aspecten betreffende de context daarin, 
en – met kracht geponeerd – om het juridisch verdwalen in politiek vaarwater. Juist de rechter 
die zelf een politieke carrière achter de rug had, toonde zich allergisch voor politieke uitspra-
ken in juridische vermomming.

Na zijn afscheid als lid van het Internationaal Gerechtshof vielen Kooijmans bijzondere 
onderscheidingen ten deel. Zo werd hij benoemd tot minister van Staat en, zeer uitzonderlijk, 
tot ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. Hij pronkte er niet mee en droeg 
zijn lintjes zelden, indachtig het advies van Paul-Henri Spaak: ‘niet vragen, niet weigeren, niet 
dragen’. Met zijn gezondheid ging het de laatste jaren niet goed meer, maar ondanks toene-
mende fysieke beperkingen bleef hij elk samenzijn bezoeken waarvan het thema hem boeide 
en waarvan hij wist dat zijn aanwezigheid anderen goed zou doen. Op 13 februari van dit jaar 
stierf hij, na een leven in dienst van recht en vrede. Door zijn lieve vrouw Jeanne Verhage, 
kinderen, kleinkinderen en vrienden uit alle perioden van zijn leven werd in een indrukwek-
kende dienst in de Wassenaarse dorpskerk afscheid van hem genomen. Diep betreurd blijft 
zijn dood maar inspirerend zijn de herinneringen aan Peter Kooijmans, een mens wiens 
vriendelijkheid allen bekend was.

Noten

1 htk 1974-1975, p. 4158.

2 htk 1975-1976, p. 5092. 
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