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‘De leden stemmen zonder last’ (Grondwet)

Gerrit Holdijk (1944-2015)

Wim Slagter

Géén toespraken, géén cadeaus, géén receptie en géén interviews – dat had Gerrit 
Holdijk bij zijn afscheid als Eerste Kamerlid vooraf te kennen gegeven. Maar toen 
bleek dat er voor die vrijdagmiddag in juni 2015 een afscheidssymposium was geor-
ganiseerd, kon hij daartegen geen ‘nee’ zeggen, om de eenvoudige reden dat een der-
gelijke bijeenkomst nooit in zijn gedachten was opgekomen. Toch verontschuldigde 
hij zich in zijn dankwoord voor het feit dat hij op dit punt blijkbaar niet helemaal 
consequent was geweest.

‘Consequent’ is een epitheton dat op Holdijk van toepassing was – ‘onafhankelijk’ 
en ‘onverstoorbaar’ twee andere. Tijdens zijn Eerste Kamerlidmaatschap (aanvanke-
lijk van 1986 tot 1987 en later van 1991 tot 2015) deed hij zijn werk als een volksverte-
genwoordiger in de letterlijke zin des woords. Holdijk zat in de Senaat namens, maar 
niet voor de Staatkundig-Gereformeerde Partij (sgp) en voor hem was artikel 67, lid 3 
van hoofdstuk iii uit de Grondwet (‘De leden stemmen zonder last’) een bijna heilige 
plicht. Daarom stemde hij wel eens anders dan zijn partijgenoten aan de overzijde van 
het Binnenhof en week hij een enkele keer zelfs af van de officiële partijlijn. Zo vond 
Holdijk de rol van vrouwen in de politiek – in de sgp lang bestreden – geen majeure 
kwestie: ‘Het idee dat vrouwen niet in de politiek mogen participeren, kan ik in de 
Bijbel niet terugvinden.’1 

Maar ook de opmerking dat hij, wanneer er een algemeen erkende islamitische 
feestdag zou komen, wel een christelijke feestdag ervoor zou willen inruilen (‘We heb-
ben al zoveel vrije dagen’), zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij het partijbestuur. 
Toch kreeg Holdijk de ruimte en de gelegenheid om zijn lidmaatschap op zijn eigen 
wijze te vervullen. Hij liet zich niet graag de wet voorschrijven, of – in zijn eigen woor-
den: ‘Leidinggeven vind ik een zinloze belasting. Aan de andere kant krijg ik liever ook 
geen leiding van anderen. Ik ben niet een meegaand type.’2 Een typisch Veluws trekje?

In zekere zin markeerde Holdijk (mede) het begin van een ‘nieuwe’ sgp. Zeker: 
hij bleef een man van orthodox-hervormde principes, maar hij was tegelijkertijd ook 
ruimhartig ten opzichte van andersdenkenden. Hij was enerzijds geworteld in een ste-
vige protestantse traditie en bijvoorbeeld lange tijd hoofdbestuurslid van de Gerefor-
meerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk, maar anderzijds stond hij met beide 
benen in de wereld. Dat was ook typerend voor de veranderende rol en betekenis van 
de sgp in beide Kamers: het eigen geluid bleef doorklinken, maar het veroordelende 
en het vooral naar binnen gerichte karakter ervan maakten langzaam plaats voor een 
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constructieve(re) opstelling en het niet langer uit de weg gaan van de discussie en het 
publieke debat.

De jurist die Holdijk nu eenmaal wás (in de Eerste Kamer deed het grapje de ronde 
dat een wet pas kon worden aangenomen wanneer deze ‘Holdijk-proof’ was) won het 
steeds van de dominee die hij níét was – en predikanten waren immers lang gezichts-
bepalend voor de sgp geweest. Een multireligieuze samenleving en het verschijnen 
van meer minaretten in Nederland maakten hem persoonlijk niet blij, maar (en op 
zulke momenten sprak de jurist) ‘we [moeten], gelet op de feiten en de veranderende 
omstandigheden, ruimte geven aan niet-christelijke godsdiensten – zolang ze geen 
gevaar vormen voor de rechtsstaat. […] Willen we een geloofwaardige overheid, dan 
zullen we op moeten komen voor de godsdienstvrijheid.’3

Hoe nuchter en pragmatisch Holdijk ook kon zijn, bij ingrijpende veranderingen 
liep hij niet voorop. Sterker nog: hij was allergisch voor modieuze trends, hypes en 
zeker voor zoiets als de waan van de dag. De sleutelrol die hem als enige sgp-senator 

Gerrit Holdijk bij een bijeenkomst ter ere van zijn afscheid van de Eerste Kamer, 26 juni 2015  
[anp – cees van der wal]
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tijdens het kabinet-Rutte i (2010-2012) min of meer werd opgedrongen – de door de 
pvv gedoogde vvd/cda-coalitie die net niet over een meerderheid in de Eerste Kamer 
beschikte, was dikwijls aangewezen op de stem van Holdijk – beviel hem maar matig, 
evenals de bijbehorende publiciteit. Hij gaf steun aan een aantal ‘technische’ voorstel-
len, maar als er ethische thema’s aan bod waren gekomen (en die kwamen er in die 
jaren ‘toevallig’ niet of nauwelijks), zou hij ongetwijfeld zijn eigen overtuiging zijn 
gevolgd en had hij zo nodig tegen gestemd – (gedoog)coalitiebelangen of niet. 

Zoals Holdijk zijn taak (die hij als een ambt beschouwde) als Kamerlid opvatte, 
zo werd ook de plaats van staat en overheid langs een zo objectief mogelijke meetlat 
gehouden. Voor hem was ‘de overheid er primair [...] om orde te scheppen en de chaos 
te bedwingen die ontstaat als mensen hun eigen gang gaan’.4 Staatsrecht en -instellingen 
zouden volgens die opvatting uiteraard moeten kunnen worden aangepast of gewijzigd, 
maar pas dan wanneer veranderingen in de samenleving zich gestabiliseerd hebben – 
niet andersom! Zoals Piet Hein Donner, gastspreker op het hiervoor reeds genoemde 
symposium, het beeldend omschreef: ‘Wanneer het ene been van de maatschappelijk 
verandering stevig staat, kan het andere been van het staatsrechtelijk kader bijtrekken.’ 
Donner concludeerde waarderend dat Holdijk in de Kamer zijn kalmerende invloed op 
de verwarde en verwarrende discussie over staatsinstituties heeft gehad.5 

Eigenlijk zou Holdijk uitstekend bij de voormalige Christelijk-Historische Unie 
(chu) hebben gepast (hij was destijds ook min of meer bij toeval in sgp-kring verzeild 
geraakt). Zijn hiervoor beschreven conservatieve staatsopvatting, het gouvernemen-
tele van zijn optreden en zijn constructieve houding jegens andere partijen, waren bij 
de nazaten van De Savornin Lohman zonder twijfel goed ontvangen. Van een activis-
tische politiek (zeker in de Eerste Kamer) moest Holdijk niets hebben en het toene-
mende aantal moties was hem daarom een doorn in het oog. ‘Moties indienen om de 
motie, vind ik niks. Ik ben ook fel tegen moties die krappe meerderheden halen. Een 
motie dient bij voorkeur te worden aangenomen met algemene stemmen. Dan is de 
kans dat er daadwerkelijk wat gebeurt het grootst.’6 Was het daarom dat Holdijk in een 
kwarteeuw Kamerlidmaatschap maar één motie indiende…7

Toch kon Holdijk, ondanks alle kalmte en mildheid, soms weinig volgzaam en zelfs 
opstandig zijn. Dat uitte zich bijvoorbeeld in het voorjaar van 2001, toen hij een uitno-
diging voor de huwelijksdienst van prins Constantijn en Laurentien Brinkhorst naast 
zich neerlegde. Destijds heerste mond-en-klauwzeer onder het vee en landbouwminister 
Brinkhorst, vader van de bruid, liet duizenden dieren afmaken. 

[A]lles in mij [kwam] in verzet vanwege de principieel onverantwoorde en dispro-
portionele aanpak. [...] Het uit puur economische motieven op grote schaal gezonde 
dieren doden en vernietigen gaat naar mijn diepste overtuiging radicaal in tegen de 
zorgplicht voor het vee dat aan onze zorgen is toevertrouwd. Vanuit dat besef kón ik 
op datzelfde moment geen feest vieren in gezelschap van de eerstverantwoordelijke 
minister voor dit overheidsbeleid.8
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Dat hij daarnaast als woordvoerder van zijn partij in de Verenigde Vergadering van 
beide Kamers in maart 1998 tegen de goedkeuringswet bij het voorgenomen huwelijk 
van prins Maurits met Marilène van den Broek had gestemd, was voor Holdijk een van 
de moeilijkste beslissingen in zijn parlementaire loopbaan. Voor hem woog in dit geval 
de traditie van Nederland als protestantse natie zwaar. Doordat de katholieke Marilène 
‘niet te kennen [heeft] gegeven voor haar huwelijk de eerder beschreven traditie te 
willen volgen’ en ‘het hier een huwelijk van een troonopvolger betreft’, meenden beide 
sgp-fracties bij monde van Holdijk ‘alles afwegend tot onze grote spijt en met pijn 
in ons hart onze steun aan het voorgelegde wetsvoorstel [..] te moeten onthouden’.9 
Goedkeuring verleende hij daarentegen wel bij de behandeling van de toestemmings-
wet bij het huwelijk van kroonprins Willem-Alexander met de eveneens katholieke 
Máxima Zorreguieta (2001). Het feit dat het volgende staatshoofd had verklaard even-
tuele kinderen hervormd te laten dopen, was voor Holdijk voldoende.

Een ernstige ziekte die zich in 2014 openbaarde, leek bij zijn afscheid als Eerste 
Kamerlid overwonnen, maar keerde anderhalf jaar later terug. Holdijk overleed in 
zijn geboortehuis in Uddel, waar hij met zijn gezin, na het overlijden van zijn moe-
der, omstreeks 2006 was komen wonen en waar hij een imposante (streek)historische, 
theologische en juridische bibliotheek had verzameld. In Uddel voelde hij zich thuis en 
hij beschouwde de Veluwe, ver weg van alle drukte en mensenmassa’s, als zijn natuur-
lijke biotoop: ‘Wij hechten hier erg aan betrouwbaarheid. Verder behoort volgens mij 
een zekere onafhankelijkheidsdrang tot onze volksaard.’10 Een perfecte karakteristiek 
in een notendop van hemzelf.

Als belangrijkste drijfveer voor zijn handelen noemde Holdijk vaak zijn opvatting 
van het begrip ‘theocratie’: ‘God regeert. In de geschiedenis is er de nodige bekerings-
ijver geweest, soms zelfs met het zwaard. Je vraagt je af of dat allemaal wel zo moest, op 
die manier. Een fundamenteel gegeven voor mij is het geduld Gods en de lankmoedig-
heid Gods.’11 

In die wetenschap heeft Gerrit Holdijk geleefd en in dat vertrouwen is hij gestorven.

WIM SLAGTE R
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