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IJdel, tactisch onhandig, maar wel verdienstelijk
Roelof Kruisinga (1922-2012) 

Marcel ten Hooven

Roelof Kruisinga is een van die politici wier roemloze politieke einde hun nagedachtenis over-
schaduwt. De biografie van Kruisinga wordt gestempeld door zijn tussentijdse vertrek als 
minister van Defensie op 3 maart 1978, nog geen drie maanden na zijn aantreden, wegens zijn 
onoverkomelijke bezwaren tegen het voornemen van de Navo om de neutronenbom in het 
wapenarsenaal op te nemen. Met dat standpunt raakte hij door ontactisch optreden in een 
politiek isolement, wat niet wegneemt dat zijn aftocht zich voltrok in een sfeer van mystifica-
ties, kwaadsprekerij en de vereffening van oude rekeningen.

Ook ruim dertig jaar na zijn aftreden betoogde Kruisinga dat zijn standpunt en de conse-
quentie die hij eraan verbond juist waren, op grond van het verdrag tegen chemische en bio-
logische wapens waaraan Nederland zich gebonden had. ‘Het neutronenwapen was gewoon 
een chemisch wapen. Het moet toch duidelijk zijn dat als ons land het verdrag van Genève 
heeft getekend, het niet zelf daarna kan meewerken aan de introductie van chemische 
wapens.’1 In de overlevering is zijn aftreden evenwel te boek komen te staan als het besluit 
van een labiele persoon met een alcoholprobleem. Aan die interpretatie van de werkelijk-
heid heeft oud-premier Dries van Agt, met wie Kruisinga een moeizame verstandhouding 
onderhield, niet in de laatste plaats bijgedragen, onder meer met zijn opmerking: ‘Kruisinga 
was verknocht aan de alcohol.’2

Door het stempel dat deze affaire drukt op zijn politieke biografie zijn de verdiensten van 
dr. Roelof Johannes Hendrik Kruisinga (Grijpskerk 27 augustus 1922 – Wassenaar 7 december 
2012) wat aan het zicht onttrokken. Gevraagd naar zijn mooiste tijd in de politiek noemde 
Kruisinga de jaren dat hij oppositie tegen het kabinet-Den Uyl voerde (1973-1977). Als frac-
tievoorzitter van de chu moest hij op twee borden tegelijkertijd schaken, nu de twee andere 
partijen van christendemocratische huize, kvp en arp, wel tot het kabinet waren toegetreden. 
Ondanks zijn oppositie tegen het kabinet mocht Kruisinga de afstand tot deze twee partijen 
niet te groot laten worden, met het oog op de beoogde fusie tot het cda.

Een complicerende factor was dat de chu een sterk apolitieke partij was, wat het voeren 
van een strakke, uitgedachte tactiek bemoeilijkte. Eerder dan ideologisch geladen was het 
politieke engagement van chu’ers naar hun eigen zeggen een ‘wijze van zijn’.3 Politiek gezien 
was dat wel een rechtse wijze van zijn, zeker sinds de chu bij de Doorbraak eind jaren veertig 
meer linksgezinde leden als Piet Lieftinck en Gerard van Walsum naar de pvda zag overste-
ken.4 Dat maakte het balanceren tussen het oppositievoeren tegen het kabinet-Den Uyl en het 
te vriend houden van kvp en arp des te lastiger. 

Op de conduitestaat van Kruisinga kan ook de awbz worden bijgeschreven. Samen met 
minister Bauke Roolvink (Sociale Zaken) bracht hij deze volksverzekering tegen moeilijk te 
verzekeren ziektekosten tot stand als staatssecretaris van Volksgezondheid in het kabinet-De 
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Minister van Defensie R.J.H. Kruisinga aan het woord in de Tweede Kamer, februari 1978

[Foto: Nationaal Archief]
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Jong (1967-1971). In de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969), een van de eerste 
milieuwetten, introduceerde hij met de invoering van zuiveringsheffingen het principe ‘de 
vervuiler betaalt’. Met minister Joop Bakker (Verkeer en Waterstaat) bracht hij de Wet inzake 
de luchtverontreiniging (1970) aan de eindstreep. In 1970 legaliseerde hij met staatssecretaris 
Louis van Son (Economische Zaken) de verkoop van condooms in cafés. 

In een ontmoeting met Bibeb van Vrij Nederland, ruim een jaar na zijn voorlopige vertrek 
uit de politiek, toonde hij haar de gebonden exemplaren van de wetten en wetsontwerpen die 
hij tot stand had gebracht, een staaltje van de ijdelheid die hem onder collega’s en ook bij de 
parlementaire pers minder geliefd maakte. ‘Kijk, hierover schrijven ze niet omdat ze de pest 
aan me hebben. Deze boeken bevatten alle wetten en wetsvoorstellen van toen ik staatssecre-
taris was. In totaal drieëntwintig delen.’5 

Zijn ijdelheid zat Kruisinga in de weg. Hij kon met het belang dat hij aan zijn eigen per-
soon en positie hechtte kwaad bloed zetten bij anderen, ook bij geestverwanten. Op een van 
de kritieke momenten in de Molukse gijzelingscrisis, in 1977, wilde Kruisinga per se met de 
betrokkenen in de gezamenlijke Tweede Kamerfractie van kvp, arp en chu onderhandelen 
over zijn wens voorzitter te worden van de fractiecommissie Buitenlandse Zaken-Ontwik-
kelingssamenwerking-Defensie. Hij stond erop dat ook Van Agt, de cda-lijsttrekker, aan dat 
beraad zou deelnemen, hoewel diens aanwezigheid in het crisiscentrum als minister van Jus-
titie dringend gewenst was. 

Van Agt liet bij diverse gelegenheden blijken weinig genegenheid voor Kruisinga te kun-
nen opbrengen. In het eerste kabinetsberaad over het ontslag van zijn minister van Defensie, 
op 3 maart 1978, ontbrak Van Agt wegens een verblijf in Marokko, zijn eerste vakantie na de 
slopende kabinetsformatie van 208 dagen en het debat over de regeringsverklaring. ‘Wiegel 
hield me op de hoogte: hij waste dat varkentje. Om nou mijn vakantie te onderbreken voor 
die verrekte Kruisinga…’ zei hij naderhand.6 

In zijn verklaring voor de Tweede Kamer over Kruisinga’s vertrek sprak Van Agt geen 
enkel waarderend woord over de afgetreden bewindsman. Den Uyl kritiseerde de verklaring 
als ‘onwaardig’. cda-fractievoorzitter Aantjes oordeelde: ‘Zo neem je geen afscheid van een 
teamgenoot.’7 De pers was Kruisinga in deze crisisperiode evenmin welgezind. Het Parool was 
niet te houden: ‘Hij is een onveilig politicus, vanwege zijn instabiliteit, zijn drankgewoontes, 
grootspraak, ijdel vertoon, pronkzucht, onberekenbaarheid en onbeteugelbare solo-toeren.’8

Op de vraag van Bibeb waarom veel mensen de pest aan hem hadden, antwoordde Krui-
singa te vermoeden dat zijn gemengd Fries/Groningse inborst hem parten speelde. ‘Ach, ze 
kennen me natuurlijk slecht. Ik ben cynisch, ik zeg wat ik meen. Friezen zijn net blikken 
pannetjes, zeer gauw heet. Ik kan verschrikkelijk kwaad worden, al ben ik half Fries. Voor de 
andere helft Gronings. Achterdochtig.’
 De historicus Leon van Damme komt de eer toe de eerste serieuze poging tot objectieve 
geschiedschrijving van Kruisinga’s aftreden te hebben geschreven. Het is tekenend voor de 
hardnekkigheid van de mythevorming rond deze affaire dat deze poging tot 2012 op zich liet 
wachten.9 Tot dan toe was deze politieke kwestie met raadsels omgeven, overigens mede door 
toedoen van Kruisinga zelf. In de eerste plaats wekt het bevreemding dat Kruisinga het minis-
terschap van Defensie aanvaardde. Het bestuur van de chu claimde in juni 1977, al spoedig na 
de verkiezingen, een zwaar ministerschap voor Kruisinga. Van Defensie kon moeilijk worden 
gezegd dat het zo’n zware post was. Ook ten tijde van de Koude Oorlog fungeerde het feitelijk 
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als niet veel meer dan ‘de ijzerwinkel van Buitenlandse Zaken’. Buitenlandse Zaken bepaalde 
het beleid, Defensie leverde de spullen. 

Daar komt bij dat Kruisinga allesbehalve zo’n ijzervreter was. Hoewel hij later overstapte 
naar de hervormde kerk, is hij gevormd in een milieu van doopsgezinden, een kerkgenoot-
schap met een pacifistische inslag. Een karakteristiek van de doopsgezinden is dat zij militaire 
dienst en het dragen van wapens op grond van hun geloofsovertuiging afwijzen. ‘Ik ben de 
enige in het gezin die hervormd werd, het verbod wapens te dragen geldt niet voor mij. Maar 
invloeden werk je niet weg,’ zei Kruisinga tegen Bibeb.

 Zelf karakteriseerde hij zich liever als ‘vredesgezind’ dan als pacifistisch. Hij stond kritisch tot 
afwijzend tegenover de Navo en de afschrikkingsstrategie die het Atlantisch bondgenootschap 
in deze jaren voerde. Met nucleaire wapens had hij grote moeite en impliciet keerde hij zich in 
het gesprek met Bibeb ook tegen de aanwezigheid van atoomwapens op Nederlandse bases: ‘De 
atoomkoppen in ons land? Mijn standpunt inzake nucleaire bewapening is voldoende bekend.’ 

Waarom aanvaardde hij dan toch het ministerschap van Defensie? In de eerste plaats had 
hij zijn zinnen op een post in het kabinet gezet, ook al werd het niet het door hem geambi-
eerde Buitenlandse Zaken. Tegen Bibeb zei hij Defensie ‘een goed departement’ voor zichzelf 
te vinden: ‘Het moet geleid worden door iemand die zich rekenschap geeft van de gevolgen 
van wapens.’ Daarbij komt dat hij zich in zijn weerzin tegen de neutronenbom maatschap-
pelijk en politiek geruggensteund wist. Het voornemen van de Amerikaanse president Car-
ter om de Enhanced Radiation Reduced Blast-bom in productie te nemen, was in augustus 
1977 voor het Interkerkelijk Vredesberaad (ikv) aanleiding om de campagne ‘Kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland’ te beginnen. Het ikv lobbyde met enig succes in 
Den Haag bij cda-politici. Nog voor het aantreden van het kabinet, in november 1977, sprak 
het algemeen bestuur van de partij zich tegen de neutronenbom uit. De cda-fractie in de 
Tweede Kamer sloot zich daar later, begin februari 1978, bij aan met een unaniem onderschre-
ven communiqué. ‘Het antwoord van de fractie was heel duidelijk: nee,’ memoreerde toen-
malig fractieleider Aantjes later.10 Helemaal recht aan de werkelijke verhoudingen in de fractie 
deed hij daarmee niet, bleek later. Na Kruisinga’s aftreden keerden tien cda-fractieleden zich 
tegen de d66-motie waarin de productie van de neutronenbom ‘ongewenst’ werd genoemd.11 

Deze context werpt een ander licht op de verklaring die Van Agt na Kruisinga’s aftreden in 
de Tweede Kamer aflegde. Hij verweet de vertrokken minister bij zijn aantreden ‘geen voor-
behoud’ te hebben gemaakt bij de mogelijke productie van de neutronenbom. Dat verwijt is 
gezocht. In afwachting van een bondgenootschappelijk besluit had de regering nog geen ander 
standpunt dan dat zij ‘de grote bezwaren’ tegen de bom onderkende.12 Van Agt deed het aan 
de Kamer voorkomen alsof Kruisinga met zijn tegenstand alleen stond in het kabinet: ‘Van 
meningsverschillen, laat staan ernstige meningsverschillen, die het kabinet in groepen zouden 
verdelen, is geen sprake geweest.’13 Uit de ministerraadsverslagen komt evenwel een ander 
beeld naar voren. Vooral cda-ministers toonden zich gevoelig voor de maatschappelijke en 
politieke tegenstand. In de ministerraad van 17 februari 1978 zei minister Job de Ruiter (Justi-
tie) dat de bevolking ‘een dergelijk nieuw afschrikwekkend wapen zou weigeren te accepteren’. 
Ook enkele vvd-bewindslieden toonden zich bezorgd. Leendert Ginjaar (Volksgezondheid) 
zei onder de indruk te zijn geraakt van de argumenten tegen het wapen. De notulen melden 
over zijn standpunt: ‘Spreker is persoonlijk tegen de neutronenbom gekant en ziet er weinig 
heil in het wapen eventueel in ons land in te zetten.’14
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Al met al was het conflict in het kabinet tussen Kruisinga en zijn collega’s eerder procedureel 
dan inhoudelijk. Het ging de collega’s van de minister van Defensie te ver om de bezwaren 
tegen het neutronenwapen in dit stadium naar buiten te brengen. Dat zou de eenheid van de 
Navo schaden, de Sovjet-Unie in de kaart spelen en de Nederlandse onderhandelingspositie 
in het bondgenootschap ondermijnen. Dat conflict werd voor de buitenwereld duidelijk in 
een Kamerdebat van 23 februari 1978. Kruisinga zei daarin dat hij bij de Navo-partners zou 
bepleiten om de bom uit het wapenarsenaal te weren. Tot verbijstering en grote ergernis van 
de betrokkene zei hij bovendien dat minister Van der Klaauw van Buitenlandse Zaken het met 
hem eens was.15 De vvd-minister liet vanachter de regeringstafel met hoofdschudden blijken 
dat die bewering nonsens was. ‘Wat kon ik, zittend achter de regeringstafel doen? Ik zei tegen 
Kruisinga: “Roelof, houd op! Laat mij deze vragen beantwoorden.” Ik zonk achterover in mijn 
stoel. Het was een ramp.’16

In de kwestie rond zijn aftreden treft Kruisinga dus vooral het verwijt van oncollegiaal 
optreden en tactische onhandigheid. Hij maakte onvoldoende gebruik van de mogelijkheden 
van het politieke spel om de toenemende tegenstand tegen de neutronenbom in zijn voordeel 
te benutten. Potentiële bondgenoten, ook in het kabinet, vervreemdde hij van zich door te 
hoog in te zetten en te veel ineens te willen. Hij wekte bij christendemocratische collega’s ver-
ontwaardiging door zijn eigen gewetensbezwaren in de politieke strijd te werpen. Zij voelden 
zich daardoor impliciet beticht van onchristelijk gedrag en in hun integriteit aangetast.17

Tot de kwaadsprekerij rond Kruisinga’s aftreden behoort de twijfel die is gezaaid over het 
bestaan van een brief van zijn hand aan de Amerikaanse president Carter. Een telefoontje naar 
het Nationaal Archief is voldoende om aan deze twijfel een einde te maken. In zijn brief, een dag 
na zijn aftreden verstuurd, meende Kruisinga Carter op zijn christelijke plicht te moeten wijzen 
om zich voor de wereldvrede in te zetten: ‘In my conviction a Christian politician cannot accept 
a new escalation in the field of nuclear weapons. […] Mister President, I am sincerely convinced 
that the decision we do take now will and can be of decisive influence on world peace.’18

Na zijn aftreden was Kruisinga drie jaar lang (tot mei 1982) vicepresident van de who, de 
wereldgezondheidsorganisatie van de vn. In 1981 keerde hij terug in politiek Den Haag, als 
senator voor het cda. Hij bezette deze zetel tot 1991. Hij is ter aarde besteld in Sussex, Enge-
land, waar hij een boerderij had. 
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