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Grote verantwoordelijkheid voor ‘personae miserabiles’
In memoriam Virginie Korte-van Hemel (1929-2014)1

Bij Virginie Korte-van Hemel hoort het verhaal dat ze uit een geslacht van Belgische vluch-
telingen stamde. Zelf vond ze dat wat overdreven. In een interview in Het Binnenhof zei ze 
hierover: ‘Mijn vader [Oscar Hemel, ml] is geboren in Antwerpen. Hij haalde op de dag dat 
de Eerste Wereldoorlog uitbrak zijn diploma conservatorium, moest in militaire dienst en is 
gewond in Nederland terechtgekomen, waar hij zich vrij heeft kunnen vestigen. Nog voor de 
oorlog afgelopen was, had hij in Bergen op Zoom een aanstelling als gemeentemuziekleraar. 
Later heeft hij de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. Mijn Belgische grootouders zijn let-
terlijk gevlucht voor het oorlogsgeweld en leefden enige tijd in Roosendaal.’2

Het ouderlijk huis van Korte-van Hemel stond dus in Brabant. Ze studeerde rechten in 
Utrecht, werd advocate en in de periode 1977-1982 was ze lid van de cda-fractie in de Tweede 
Kamer met Justitie onder haar beheer. In de eerste twee kabinetten-Lubbers (1982-1989) was 
ze staatssecretaris van Justitie. Het vreemdelingenbeleid maakte het grootste deel uit van haar 
portefeuille. Nieuw was dat een staatssecretaris op Justitie ook medeverantwoordelijk was 
voor wetgeving op het terrein van familierecht. Wat destijds de achtergrond van die beslissing 
was, lichtte de toenmalige minister van Justitie Frits Korthals Altes desgevraagd toe. In deze 
kabinetsperiode zou wetgeving tot stand komen waarin de alimentatieduur voor de geschei-
den echtgenoot geregeld zou worden. Aangezien de minister toen zelf partij was in een echt-
scheidingsprocedure en alimentatieplichtig, wilde hij zich niet op dit terrein begeven, waarna 
de staatssecretaris dit deel van het familierecht voor haar rekening nam.

Hoewel de staatssecretaris ook belast was met jeugdbescherming, gevangeniswezen en gra-
tiebeleid, vormde het vreemdelingenbeleid en daarbinnen het asielbeleid het hoofdbestand-
deel van haar werkzaamheden. Zij bracht in het vreemdelingendossier verschillende wetgeving 
tot stand – onder meer in 1984 de Rijkswet op het Nederlanderschap waarmee naturalisatie 
voortaan niet langer bij wet maar via de kortere weg van het Koninklijk Besluit kon plaatsvin-
den. Met deze wet werd ook de inburgeringsplicht ingevoerd. Verder kwamen wetten tot stand 
waarmee goedkeuring werd gegeven aan verdragen ter voorkoming van staatloosheid.

Het publiciteitsgevoelige asielbeleid moet haar de nodige hoofdbrekens hebben gekost, 
vooral in de jaren 1984-1985. Tamils uit Sri Lanka sloegen toen massaal op de vlucht vanwege 
een burgeroorlog, en Nederland bleek een populair toevluchtsoord voor deze groep. Het was 
voor het eerst dat zo’n grote groep vluchtelingen – ruim 3500 – uit een ver en onbekend 
land in Nederland opgevangen moest worden. Verschillende steden sloegen alarm omdat ze te 
maken kregen met een relatief grote Tamil-concentratie. Het was de taak voor de staatssecre-
taris om hierop beleid te formuleren. In het begrotingsdebat op 15 november 1984, dat midden 
in een periode viel, met een piek aan asielaanvragen van Tamils maar ook van Koerden uit 
Turkije en Iran, benadrukte zij de grote verantwoordelijkheid die ze voelde voor deze groepen 
mensen die door de samenleving als ‘personae miserabiles’ werden aangeduid’.3

Dit mededogen weerhield haar er niet van een straf ontmoedigingsbeleid te voeren. 
In januari 1985 werden 45 Tamils zonder geldige verblijfspapieren teruggestuurd; asielzoe-
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Virginie Korte-van Hemel, 27 oktober 1986
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kers werden verspreid over verschillende opvangcentra en kregen voor het eerst geen bij-
standsuitkering meer. In 1986 bracht de staatssecretaris samen met de minister van Welzijn 
Volksgezondheid en Cultuur, Elco Brinkman, een notitie uit waarin een versobering van de 
opvang en huisvesting van Tamil-asielzoekers werd vastgelegd: de Regeling verzorgd verblijf 
Tamils en huisvesting – in de volksmond al gauw de ‘Bed-bad-broodregeling’ genoemd. Dit 
leidde tot massaal oproer in de opvangcentra van de Tamils.

Toch bleef Korte-van Hemel ook oog houden voor de rechten en belangen van asielzoe-
kers. Dat bleek bijvoorbeeld toen in de loop van de jaren tachtig het debat over vrij verkeer 
van personen hoger op de eu-agenda kwam te staan. Volgens sommige lidstaten moest het 
vrije verkeer alleen voor de burgers van de eu gelden, wat inhield dat de grenscontroles 
moesten worden gehandhaafd om Europese burgers en onderdanen van derde landen van 
elkaar te onderscheiden. Andere lidstaten wilden echter een vrij verkeer voor iedereen en 
wilden deze grenscontroles dus afschaffen. In een lezing voor de Economische Faculteit te 
Groningen op 1 december 1988 verklaarde Korte-van Hemel dat de afschaffing van de grens-
controles voor Europese onderdanen ook moest gelden voor legaal in een van de lidstaten 
verblijvende vreemdelingen. Ze maakte dit concreet met het voorbeeld dat een Marokkaan 
die legaal in Nederland verbleef, het recht had ongehinderd te reizen van Nederland tot aan 
de Spaans-Marokkaanse grens wanneer het Akkoord van Schengen in 1992 in werking zou 
treden. Pas daar zou hij te maken krijgen met de eerste grenscontrole. Volgens Korte-van 
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Hemel moest Europa geen fort worden met buitenmuren, waar geen vluchteling meer in 
kon: ‘Ik wil hierbij benadrukken dat ook vreemdelingen de vruchten zullen plukken van een 
Europa zonder grenzen.’4 De betrokkenheid van de staatssecretaris bij asielzoekers bleek ook 
uit een interview naar aanleiding van de uitzetting van twee Syrische vrouwen die werden 
gescheiden van man en kinderen in Nederland. Korte-van Hemel reageerde desgevraagd als 
volgt op deze kwestie: ‘Wat het zo moeilijk en emotioneel maakt om over het asielzoekerpro-
bleem te praten, is dat het terug te brengen is tot individuen; tot een man of een vrouw […]. 
Zoiets roept op zich al veel emoties op.’5

Haar critici bevonden zich zowel aan de linker- als aan de rechterzijde en hadden een 
christelijke signatuur of juist helemaal niet. De voorzitter van VluchtelingenWerk Nederland, 
Jan Nico Scholten, vond dat er weinig gezag van de staatssecretaris uitging. ‘Ze communi-
ceert heel moeizaam met de samenleving. En de Tweede Kamer lijkt haar alleen maar te 
gedogen tot de volgende verkiezingen.’ Dit beeld is moeilijk met feiten te staven. De dan 
59-jarige staatssecretaris van Justitie hoorde volgens Het Parool wel thuis in het rijtje van de 
meest geplaagde bewindslieden. De kritiek kon soms ook persoonlijk worden. Korte-van 
Hemel vertelde: ‘Ik heb zelfs een keer een brief gehad waarin stond: “Als u echt een vrouw 
bent, dan moet u naar de psychiater.”’

Zelf relateerde ze de kritiek dat haar beleid als hardvochtig beschouwd werd aan haar 
vrouw-zijn: ‘Als een man zo’n beleid zou voeren, zou men zeggen: “het is hard, maar wel 
duidelijk”. Als een vrouw het doet heeft ze geen hart.’ Tegelijkertijd liet de kritiek haar niet 
onverschillig: ‘Als ik aangesproken word op mijn vrouw-zijn, op het moederschap, dan ga ik 
door emotionele lagen heen. Ik weet dat het erbij hoort. Het is een pijl die gemakkelijk doel 
treft.’ De kritiek van de Raad van Kerken die een beroep deed op haar christelijke beginselen, 
nam ze ter harte: ‘Je kunt je geloof nu eenmaal niet thuislaten; het beïnvloedt je handelswijze, 
je beslissingen. […] Dus die kritiek… Dat hoort bij het publiek spel, zullen we maar denken.’6

Ondanks de weerstand die haar beleid opriep, zette Korte-van Hemel de ingeslagen weg 
voort. In 1989 bracht ze samen met minister Korthals Altes een (nood)wet tot stand die ver-
zekerde bewaring van asielzoekers op Schiphol-Oost mogelijk maakte. De Haagsche Courant 
was zeer kritisch: ‘De poort wordt weliswaar niet helemaal dichtgegooid maar wordt wel 
uitermate smal.’7 In hetzelfde jaar diende ze een wetsvoorstel in tot algehele herziening van 
de Vreemdelingenwet, die zeven jaar was voorbereid. De reacties hierop liepen uiteen, maar 
iedereen was het erover eens dat de wet vooral een codificatie was van het bestaande onover-
zichtelijke stelsel van honderden ad-hocmaatregelen. Ook belangenorganisaties waren blij 
verlost te zijn van de ‘losbladige rechtspositie’, maar vonden tevens dat met de nieuwe wet een 
‘rigide gesloten’ stelsel was geïntroduceerd dat onvoldoende gevoelig was voor de verschil-
lende situaties waarin vluchtelingen, asielzoekers en buitenlandse werknemers verkeerden. 
De krantenkoppen wisselden in hun beoordeling: nrc Handelsblad: ‘voor asielverzoeken 
is de nieuwe wet een verslechtering’; Trouw: ‘Asielzoeker moet rekenen op straffer klimaat 
in Nederland’; de Volkskrant: ‘Vreemdelingenbeleid roept grote weerstand op’. De Haagsche 
Courant was van mening dat het Nederlandse ontwerp vooral werd ‘beheerst door de vrees 
niet al te veel uit een vooralsnog barse Europese pas te lopen’.8

Korte-van Hemel was een voortvarend politica. Ze nam als parlementariër regelmatig het 
initiatief tot het indienen van moties en als staatssecretaris heeft ze op het terrein van wet-
geving het nodige tot stand gebracht. Wat opvalt in de commentaren op haar beleid is dat ze 
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als persoon weinig wordt ingekleurd. Ook in de berichtgeving na haar overlijden ontbreekt 
elke karakterisering.

Marij Leenders

Noten

1 Met dank aan F. Korthals Altes, e-mailwisseling 17 mei 2014.

2 Het Binnenhof, 4 februari 1989.

3 htk 1984-1985, p. 539.

4 Staatscourant, 2 december 1988.

5 Het Binnenhof, 4 februari 1989.

6 Het Parool, 28 januari 1989. 

7 Haagsche Courant, 8 februari 1989.

8 nrc Handelsblad, Trouw, de Volkskrant en Haagsche Courant, alle van 8 februari 1989.
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