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In memoriam Jan van Houwelingen (1939-2013)

Willem Aantjes

Op 17 maart 2013 overleed in de leeftijd van 73 jaar Jan van Houwelingen, oud-Tweede 
Kamerlid en oud-staatssecretaris van Defensie.

Van Houwelingen kwam uit een politiek zeer betrokken (antirevolutionair) midden-
standsgezin. De belangstelling voor de politiek was hem dan ook met de paplepel ingegoten. 
Van jongs af aan was hij politiek actief. Als voor zovelen in de arp was zijn eerste leerschool de 
antirevolutionaire Jongerenorganisatie arjos. De arjos was de opvolger van de vooroorlogse 
arja (waarin de jonge Joop den Uyl nog actief is geweest; wie weet had hij nog voor Colijn 
geplakt), waarvan de A stond voor Actie. Heel typerend stond de S in arjos voor Studieclubs.

Na zijn hbo-studie Proceschemie was Jan van Houwelingen van 1965 tot 1973 werkzaam bij 
Electro fact control data in Amersfoort, laatstelijk als lid van de Raad van Bestuur. De theo-
retische deskundigheid die hij daar leerde toetsen aan de praktische toepasbaarheid, zou hem 
later als Kamerlid nog zeer van pas komen.

Staatssecretaris van Defensie Jan van Houwelingen voert het woord in de Kamer, september 1981

[Foto: Nationaal Archief/Anefo – Rob Bogaerts]
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Naast zijn beroepsmatige werk was hij meteen al ook politiek actief – tot 1968 als voorzitter van 
de Utrechtse provinciale arjos, daarna van 1968 tot 1973 als vicevoorzitter van de landelijke 
arjos. Daar leerden hij en Anneke van de Ploeg elkaar kennen, met wie hij tot zijn overlijden 
getrouwd zou zijn. Vanaf 1970 was hij lid van de Utrechtse Provinciale Staten. Zowel die functie 
als zijn bestuursfunctie bij de arjos eindigde in 1973, toen hij lid van de Tweede Kamer werd.

Jan van Houwelingen was typisch een antirevolutionair van christelijk-sociale snit, maar 
wel een die niet in het getuigenis bleef steken. Hij schuwde het politieke compromis niet en 
streefde met alle begrip voor andere zienswijzen naar werkbare meerderheden.

Einde jaren zeventig, in de tijd waarin de arp opging in het cda, waren de kwesties van 
de kernwapens en het neutronenwapen actueel, evenals de mogelijke levering van verrijkt 
uranium aan Brazilië. Toen vooral die laatste kwestie urgent werd, was veel overleg nodig tus-
sen minister-president Dries van Agt en ondergetekende als fractievoorzitter van het cda. Van 
Agt werd daarbij vaak vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Van der Klaauw, en ik 
door het fractielid Van Houwelingen. De grote deskundigheid van Jan van Houwelingen in 
combinatie met zijn politieke feeling kwam daarbij ten volle tot haar recht. Ik doe niemand 
tekort als ik zeg dat zijn inbreng daarbij dominant was. Het gaat misschien te ver om te zeggen 
dat die beslissend is geweest, maar er is geen twijfel aan dat die van grote invloed is geweest. 
Ik denk dat het overleg voor de beide ministers heel wat moeilijker was dan – dankzij Van 
Houwelingen – voor mij.

Het gezag dat Jan van Houwelingen zich als parlementariër had verworven, heeft er zeker 
in hoge mate toe bijdragen dat hij in het tweede kabinet-Van Agt een plaats kreeg als staatse-
cretaris van Defensie. Dit kabinet-Van Agt-Den Uyl was slechts een kort leven beschoren, 
maar Lubbers continueerde Van Houwelingen graag in zijn eerste kabinet en nam hem ook 
graag mee naar zijn tweede kabinet. In zijn eerste periode als staatssecretaris van Defensie was 
Van Houwelingen belast met de portefeuille Personeel, in zijn tweede met Materieel, in zijn 
derde met beide beleidsterreinen.

Na zijn drievoudige staatsecretariaat lag de weg open voor terugkeer naar het bedrijfsle-
ven, waar de lopers voor belangrijke en financieel lucratieve functies voor hem uitgerold lagen. 
Maar wat ik zonder enige reserve als de meest eervolle beslissing van Jan van Houwelingen 
beschouw, is dat hij dit allemaal aan zich voorbij liet gaan en er de voorkeur aan gaf terug te 
keren in het parlement. Zoals het parlement hem de gelegenheid had gegeven zich zodanig te 
ontwikkelen dat een functie als bewindspersoon voor de hand lag, zo vond hij nu dat hij met 
zijn ervaring als bewindspersoon in het parlement behoorde terug te keren. 

Er zijn helaas slechts weinigen die hem dit nadoen. Van Kamerlid naar bewindspersoon 
is niet zozeer een beloning voor een verdienstelijk politiek verleden als wel een investering in 
een politieke toekomst.

Van 1989 tot 1994 was Van Houwelingen dan ook opnieuw en met overtuiging en inzet 
Tweede Kamerlid. Het heeft mij altijd verbaasd dat de fractie zijn trouw en politieke inzichten 
en ervaring nooit adequaat heeft beantwoord. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik vrees 
dat zijn ‘verleden’ als ‘loyalist’ in 1977 daar niet vreemd aan is. In ieder geval heeft hij zelf nooit 
van enige teleurstelling in dit opzicht blijk gegeven. Integendeel, zijn inzet in het parlement 
was even gedreven en overtuigd als in zijn kabinetsjaren.

In 1994 verliet hij de Tweede Kamer, niet teleurgesteld en ook niet om alsnog een lucratieve 
functie in het bedrijfsleven te gaan vervullen, maar omdat hij de kans kreeg als burgemeester 

WILLEM AANTJES
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van Haarlemmermeer in een nieuwe rol zijn parlementaire en politiek-bestuurlijke ervaring 
ten dienste van de gemeenschap te stellen. Nog bijna tien jaar lang, tot aan zijn pensionering, 
heeft hij in deze functie gediend. In die tijd is hij zo met zijn gemeente verbonden geraakt dat 
hij daar tot zijn dood is blijven wonen.

Een van de functies die hij daarnaast en daarna heeft vervuld, was die van voorzitter van 
de Raad van Toezicht van het psychiatrisch centrum Zon & Schild in Amersfoort en van de 
Symforagroep, waarin Zon & Schild is opgegaan. Hij volgde mij in die functie op, toen ik 
die na bijna dertig jaar vanwege het bereiken van de leeftijdslimiet van zeventig jaar moest 
neerleggen. Bij de overdracht heb ik gezegd dat het mij voldoening gaf dat Van Houwelingen 
mij toch nog een keer als voorzitter opvolgde. In de tijd dat ik fractievoorzitter van de arp-
fractie was, was Jan van Houwelingen (net als Hannie van Leeuwen) namelijk mijns inziens 
een potentiële opvolger.

Als voorzitter van de Raad van Toezicht is hij een grote steun geweest voor de Raad van 
Bestuur van Zon & Schild, niet alleen bij het besturen van de instelling, maar ook bij de 
fusieprocessen die zich in zijn periode voordeden. De kracht van zijn bemoeienissen was zijn 
betrokkenheid bij het lot van de patiënten. Ik noem deze (vrijwilligers)functie, omdat daaruit 
blijkt hoezeer hij ook na zijn beroepsmatige leven gedreven werd door zijn sociale instelling 
en aandacht voor mensen aan de rand van de samenleving.

Zijn laatste jaren waren moeilijk voor hemzelf en voor zijn naaste omgeving omdat hij 
leed aan de ziekte van Parkinson. Desondanks is hij dapper tot het eind toe actief gebleven, 
maar het moet soms een hel voor hem zijn geweest. Dat hij daarvan is verlost, moge wie hem 
het naast stonden vrede geven met zijn heengaan. 

IN MEMORIAM JAN VAN HOUWELINGEN (1939-2013)
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