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HERINNERINGEN/NECROLOGIEËN

Ruimte scheppen voor mondige burgers 

en niet op hen schieten

Job de Ruiter (1930-2015) 

Johan van Merriënboer

Zijn benoeming op Justitie in 1977 was verrassend en zijn switch naar Defensie vijf jaar 
later opzienbarend. ‘In mijn kring heerst een geesteshouding waarbij je niet zegt “dat wil 
ik niet” of “dat kan ik niet” als er een appel op je wordt gedaan’, verklaarde Job de Ruiter 
achteraf.1 Zijn ‘kring’, dat was de oude arp, die in 1980 opging in het cda. Het antirevolu-
tionaire plichtsbesef had overigens wel betere tijden gekend: De Ruiter was in 1977 vijfde 
of zesde keus. De crème de la crème van zijn partij gaf niet thuis toen arp-leider Aantjes 
aanklopte met vacatures in het centrumrechtse kabinet-Van Agt/Wiegel. 
 Op de valreep wist Aantjes zijn oud-studiegenoot De Ruiter te strikken, hoogleraar 
privaatrecht aan de Vrije Universiteit en sinds september 1976 ook rector magnificus. 
De Ruiter sprak ’s avonds al met formateur Van Agt, die tot zijn opluchting verlichter 
denkbeelden bleek te hebben dan hem in de media waren toegedicht.2 Na afloop belde 
Van Agt Aantjes meteen op met de mededeling dat hij hem graag wilde hebben. Aan-
tjes waarschuwde nog dat zijn kandidaat ruimdenkend was ten aanzien van ethische 
kwesties, waarop aan de andere kant van de lijn klonk: ‘Jááááh, maar een rector van de 
vu in de club, dat is ook niet niks. Als ik die in mijn kabinet kan krijgen, dan is me dat 
een lief ding waard.’3

 De Ruiter was een man van wikken en wegen die problemen van verschillende 
kanten bekeek voordat hij knopen doorhakte. Een autoriteit op het gebied van het 
familierecht met een hoog normbesef, maar vooral praktijkgericht. Hij was ook een 
bescheiden man die gemoedelijk in de omgang was, meestal met een vaderlijke glim-
lach om de wat scheve mond. Als onafhankelijk denker liet hij zich evenwel niet mak-
kelijk opzijzetten. Hij verzette veel werk, trad overtuigend op in het parlement en 
stelde zich loyaal op in het kabinet: een ideale minister van Justitie.
 Opmerkelijk genoeg bleek hij volgens zijn chef Defensiestaf later ook nog eens een 
ideale minister van Defensie te zijn. Tijdens een onverwacht bezoek aan de krijgsmacht 
in Noorwegen probeerden mariniers de ‘burgerminister’ soldaat te maken. Tot hun 
verrassing was dat helemaal niet nodig: De Ruiter doorstond de test en bleek nauwe-
lijks fysieke angst te kennen. Hij hield bovendien geestige tafelspeeches en stond zijn 
mannetje op de dansvloer.4
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De Ruiters grootste politieke wapenfeit op Justitie was de Wet afbreking zwangerschap, 
de oplossing van de abortuskwestie die meer dan tien jaar als een zware hypotheek op 
de Nederlandse politiek had gedrukt. De regeling moet mede op het conto geschreven 
worden van zijn vvd-collega van Volksgezondheid, Leendert Ginjaar, en cda-fractie-
leider Ruud Lubbers, die voldoende politieke steun wist te organiseren. Zowel in de 
Tweede als in de Eerste Kamer waren alle leden bij de stemming aanwezig en werd 
beslist met de kleinst mogelijke meerderheid. Volgens De Ruiter haalde het ontwerp 
het alleen omdat de oppositie zo fel tekeerging tegen de vijf dagen bedenktijd die in 
het voorstel waren opgenomen.5

De Ruiter ontpopte zich als een hooggewaardeerd vakminister. ‘De kampioen 
wettenmaker’ luidde de kop boven een reportage over hem uit 1982.6 De maatschap-

Minister Job de Ruiter tijdens een debat over de aanwijzing van vliegbasis Woendrecht als basis 
voor kruisraketten, 30 juni 1983 [anp – cor mulder]
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pelijke ontwikkeling stimuleerde veel nieuwe wetgeving. Vertrouwde ‘rechtsinstitu-
ten’ als ouderlijk gezag, eigendomsrecht en abortus stonden onder druk. De minister 
oogstte wat zijn voorgangers op de rails hadden gezet, maar nam ook veel ruimte 
voor eigen initiatieven.7

De Ruiter had een moderne visie op de functie van het recht. Het welzijn van mon-
dige mensen was volgens hem gediend met het creëren van openingen en vrijheid, 
waarbij de zwakke wel beschermd moest worden.8 Een volwassen mens moest zelf 
weten welke boeken hij las en welke films hij ging bekijken. Hij wilde ook niet te veel 
uitgaan van het gezin als hoeksteen en de gehuwde staat als de normale staat: ‘Levens-
geluk van mensen staat voorop. We moeten niet de vorm tot norm verheffen.’9 

In de loop van 1980 verschoof het accent naar ‘rechtshandhaving’. Ook dat moest 
volgens De Ruiter geen doel op zichzelf zijn, maar ‘gericht op het scheppen van voor-
waarden om de rechten en vrijheden van de burger te waarborgen’. Het was onverstan-
dig om op elke slak zout te leggen.10 Belangrijkste oorzaak van die accentverschuiving 
waren de kroningsrellen van 30 april 1980. Het feest van de inhuldiging werd toen ern-
stig verstoord, maar het had slechter kunnen aflopen; er hadden dodelijke slachtoffers 
kunnen vallen. Dat dit niet gebeurde was vooral een kwestie van geluk, maar ook mede 
te danken aan De Ruiter. Tijdens het laatste topoverleg over de veiligheidsmaatregelen 
werd de cruciale vraag opgeworpen of de politie mocht schieten op doorgebroken 
actievoerders. Na een lange stilte oordeelde de Ruiter toen: ‘Nee, dan ook niet schieten. 
We kunnen ons niet veroorloven dat er doden vallen op de dag dat de nieuwe koningin 
wordt ingehuldigd. Dat zou voor altijd een stempel op die dag blijven drukken.’11 

Door toedoen van zijn eigen partij slaagde De Ruiter er niet in een aantal onderwer-
pen door de Kamer te krijgen die hem na aan het hart lagen, een wet gelijke behandeling 
bijvoorbeeld. Dat zou nog jaren duren. De Ruiters pragmatische aanpak bracht hem 
vaak meer lof uit andere partijen. Het was geen geheim dat de rechtervleugel van het cda 
niet warmliep voor continuering van De Ruiter op Justitie na de verkiezingen van 1982. 

Desondanks keerde hij toch terug als minister, maar nu van Defensie. Velen ver-
moedden daarachter een sluwe tactiek van de nieuwe minister-president Lubbers. Met 
De Ruiter op Defensie zou hij de linkervleugel van zijn partij, die grote moeite had met 
de plaatsing van nieuwe kernwapens, aan het kabinet kunnen binden en de haviken in 
zijn kabinet enige tijd aan het lijntje kunnen houden.

De Ruiter nam de ondankbare taak op zich het Nederlandse voorbehoud – ja tegen 
modernisering, maar uitstel van het plaatsingsbesluit vanwege nog lopende onderhan-
delingen over wapenbeperking – in te vullen. Dat besluit werd herhaaldelijk uitgesteld, 
waardoor Nederland onder toenemende druk kwam te staan. De kritiek ontlaadde zich 
op het hoofd van De Ruiter. In mei 1984 verklaarde navo-secretaris-generaal Joseph 
Luns bijvoorbeeld: ‘Een minister van Defensie die blijft zwijgen geeft vrij baan aan de 
vredesbeweging en aan de tegenstanders van de navo.’12 De Ruiter hield vast aan de 
koppeling met de onderhandelingen en wilde zich geen besluit laten opdringen door 
het bondgenootschap. In de ministerraad botste hij hierover regelmatig met partij-
genoot Van den Broek van Buitenlandse Zaken, die de vvd-collega’s achter zich wist.13 
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Uiteindelijk viel op 1 juni 1984 het principebesluit tot plaatsing. De definitieve beslis-
sing zou echter pas anderhalf jaar later genomen worden, op 1 november 1985. Neder-
land zou 48 kruisraketten plaatsen als de Russen op die dag meer ss20-raketten hadden 
dan op 1 juni 1984 en als zij geen wapenbeheersingsovereenkomst met de Amerikanen 
hadden afgesloten. Een ingenieus compromis uit de koker van Lubbers waarbij De 
Ruiter een stevige vinger in de pap had.

In een moeizame vergadering slaagde De Ruiter er uiteindelijk in een forse conces-
sie in de wacht te slepen: vier van de zes oude kerntaken zouden worden afgestoten. 
In ruil daarvoor sleepte de vvd extra geld binnen voor conventionele bewapening en 
de toezegging dat het defensiebudget met 3 procent zou stijgen.14 Oud-chef Defensie-
staf Huijser concludeerde later dat een belangrijk neveneffect van alle debatten over 
kruisraketten was dat er zoveel conventionele verbeteringen werden aangebracht dat 
de Nederlandse krijgsmacht aan het eind van de periode-De Ruiter een van de beste 
krijgsmachten in Europa was.15

Na negen jaar minister te zijn geweest, werd De Ruiter in 1986 benoemd tot pro-
cureur-generaal bij het Gerechtshof van Amsterdam. In 2003 verscheen van zijn hand 
nog een genuanceerde biografie over Jan Donner, een voorganger van hem die minis-
ter van Justitie was geweest van 1926 tot 1933. De Ruiter overleed op 5 oktober 2015.
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