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In memoriam Ineke Lambers-Hacquebard (1946-2014)

Op 12 mei 2014 overleed Ineke Lambers-Hacquebard, geboren in 1946. Ze was een faire, hard-
werkende, integere vrouw, met uitgesproken meningen. Ze was lid van de Tweede Kamer van 
1977 tot 1983, in de fractie van d66, met een onderbreking als staatssecretaris. Als lid van de 
Tweede Kamer heeft ze zich met name beziggehouden met milieu, landbouw, waterstaat en 
energie. Vooral kernenergie had haar belangstelling. Ze had veel aandacht voor Urenco, de 
verrijkingsfabriek voor nucleaire splijtstof in Almelo.

In de jaren zeventig begon het besef door te dringen dat er een eind moest komen aan het ver-
vuilen van lucht, water en bodem, wat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog bijna ongelimiteerd 
was gedaan door industrie, landbouw en transport. In 1972 verscheen het door Denis Meadows 
in opdracht van de Club van Rome geschreven rapport Limits to Growth. Ineke bevond zich in de 
voorhoede van juristen die beseften dat er om te beginnen veel wetgeving nodig was om de snel 
slechter wordende kwaliteit van het milieu te beschermen. Ze had daarbij een goede gespreks-
partner aan haar man Kees Lambers, die later hoogleraar Milieurecht in Groningen werd.

In de fractie van d66 vertegenwoordigde ze wat je kunt noemen de linkervleugel. Zo 
stemde ze in 1978 samen met Elida Wessel-Tuinstra, anders dan de meerderheid van de frac-
tie, vóór een motie van de psp waarin bezwaar werd gemaakt tegen een structurele verhoging 
van 3 procent van het defensiebudget. Hetzelfde deden ze twee jaar later met een motie van 
de ppr waarin werd gevraagd de kerncentrales van Borssele en Dodewaard stil te leggen. Het 
schaadde haar populariteit in de partij niet. Integendeel, in 1982 kozen de leden haar als eerste 
op de lijst van kandidaten voor de Tweede Kamer, maar ze verkoos geen lijsttrekker te worden.

Het was goed discussiëren met Ineke. Eerst de feiten, dan de overtuiging. Fact free policies 
waren voor haar een gruwel. Ze was als staatssecretaris belast met milieuvraagstukken in de 
kabinetten-Van Agt ii en iii, waarin ik minister van Economische Zaken was. Ecologie en 
economie: dat geeft wrijfpunten. Toch kwamen we er makkelijk uit – niet alleen omdat we 
partijgenoten waren, maar vooral omdat Ineke haar overtuiging niet liet vertroebelen door de 
ereplaats in het debat niet aan de rede te geven.

Ineke had eindexamen gymnasium B gedaan en vervolgens de studie Nederlands Recht 
in Leiden voltooid. Daarna werd ze achtereenvolgend beleidsmedewerker bij het directoraat 
elektriciteitsvoorziening op het ministerie van Economische Zaken, wetenschappelijk mede-
werker aan de juridische faculteit van de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam 
en docent Recht bij de heao-opleiding te Groningen.

Ook na haar lidmaatschap van de Tweede Kamer bleef ze actief. Ze was onder andere 
ondervoorzitter van de Natuurbeschermingsraad, lid van de juristenwerkgroep van de Lan-
delijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, voorzitter van de unep-Conferentie Mili-
eugevaarlijke Stoffen, voorzitter van de Vereniging van Ziekenhuizen in Friesland, rechter-
plaatsvervanger van de arrondissementsrechtbank in Assen, lid van het dagelijks bestuur van 
nco (Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssamenwerking), 
lid van het bestuur van de Vereniging voor Bestuurskunde, lid van het bestuur van de hbo-
raad, lid van de commissie subsidiëring politieke partijen, en lid van de externe commissie 
van de Tweede Kamer inzake herindeling ministeries en bezinning overheidstaken.
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Als staatssecretaris bracht ze onder andere een wettelijke regeling tot stand voor bodemsa-
nering. Ze maakte zich sterk voor het gescheiden ophalen van huishoudelijk afval en voor het 
inrichten van gemeentelijke inleverpunten voor grof huisvuil, en verdedigde in 1982 met suc-
ces het wetsvoorstel Interimwet bodemsanering in de Tweede Kamer. Ook kwam onder haar 
bewind in 1982 de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Stb. 493) 
tot stand. Deze breidde de werkingssfeer van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
uit 1969 uit. Behalve zweminrichtingen vielen ook andere wateren waar mensen pleegden te 
zwemmen onder de werkingssfeer van de wet.

Ineke was een vrouw met een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. Ze koos altijd voor mensen 
die kansarmer zijn dan anderen. Ze was er ook van overtuigd dat de aarde op een onverant-
woorde manier wordt beheerd, om niet te zeggen wordt uitgebuit. Dat gaat ten koste van 
toekomstige generaties. Ook daarvoor stond ze op de bres. Ze deed dat als politica, maar, 
als gezegd, ook als juriste. Haar belangrijkste wapen was wet- en regelgeving. Als we een 
meningsverschil hadden (wat overigens zelden voorkwam) ging het vooral over dat wapen. 
Van mijn kant was er de zorg dat de samenleving te dichtgeregeld zou worden, van haar kant 
de wens om wat ze als ongewenst beschouwde te ‘regelen’. Controleren, evalueren, waken voor 
de kleinste onrechtvaardigheid, het was haar op het lijf geschreven. Met een onvoorwaarde-
lijke integriteit.

JAN TERLOUW

Ineke Lambers-Hacquebard (rechts) in de Tweede Kamer met fractiegenoot Elida Wessel-Tuinstra, 12 juni 1979.

[Foto: Nationaal Archief – Rob Croes]
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Ineke Lambers was een vrouw die de politiek maakte tot wat ze hoort te zijn: positief, 
vertrouwenwekkend. Iemand die haar goed kende, zou niet gauw tot de conclusie komen dat 
politiek niet deugt. Ze werkte ongelofelijk hard. Ze zorgde niet goed voor haar gezondheid, 
met werkweken van zeventig uur en, tegen beter weten in, dagelijks een reeks sigaretten om 
de concentratie op peil te houden. Ze hield van het intellectuele debat, scherpzinnig als ze 
was. Ze kon ook toegeven, zelfs als ze niet overtuigd was, want in de politiek is het compromis 
vaak de enige manier om vooruitgang te boeken. En een politica was ze. In partijpolitieke 
strategieën liet ze nadrukkelijk van zich horen. Maar meer dan bij veel anderen respecteerde 
ze grenzen die onder geen beding overschreden mochten worden. Dat had te maken met 
rechtvaardigheid en met bekommernis over dat wat zwak en onvoldoende beschermd was.

Als het gaat om resultaten liggen de grootste verdiensten van Ineke Lambers mijns inziens 
op het gebied van milieuwetgeving, nationaal zowel als internationaal. Er zijn in deze tijd nau-
welijks grotere uitdagingen dan op dat gebied. Tot dusverre mislukken alle internationale kli-
maatconferenties, terwijl wetenschappers, klimatologen, meteorologen, geologen, fysici en bio-
logen er in overgrote meerderheid steeds meer van overtuigd zijn dat de zeer verontrustende 
temperatuurstijging op aarde veroorzaakt wordt door menselijk handelen. In wetenschappe-
lijk-technische zin is het probleem vrij gemakkelijk oplosbaar. Duurzame energie is in ruime 
mate aanwezig, binnen de aarde en door de energie die de zon ons dagelijks toestuurt. In eco-
nomisch opzicht is het wat lastiger, omdat de kost voor de baat uitgaat, maar zeker niet onmo-
gelijk, zoals tal van kosten-batenanalyses laten zien. Ten diepste is het probleem politiek-maat-
schappelijk van aard, en het kan dan ook alleen internationaal worden opgelost, met afspraken, 
regelgeving en politieke wil. Dat hele probleemveld is het veld waarop Ineke zich steeds heeft 
bewogen: milieu, politiek, internationale afspraken. Ze zag ook haarscherp dat oplossingen 
niet los gezien moeten worden van de internationale rechtsorde en de economische orde. De 
neoliberale richting die de wereld de laatste dertig jaar is ingeslagen, was niet de hare.

Natuurlijk en gelukkig was Ineke niet alleen juriste, politica, wetenschapper. Ze was ook 
een gepassioneerd, warmvoelend mens. Ze heeft haar loopbaan onderbroken toen het gezond-
heidsprobleem van haar man Kees Lambers prioriteit voor haar kreeg. Ze is zich daarna ook 
gaan toeleggen op de beeldende kunsten. Op het gebied van digitale grafiek heeft ze mooi 
werk gemaakt, met de precisie die bij haar hoorde. Een mens zal niet bij brood alleen leven. 
Ja, Ineke Lambers-Hacquebard was een compleet mens. Velen, of allen die met haar hebben 
samengewerkt zullen dat beamen.

Jan Terlouw
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