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De Alblasserwaard was steeds dichtbij

Willem Aantjes (1923-2015)

Ruud Lubbers en Jan Schinkelshoek

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland circuleert een lijstje met moderne heiligen. 
Dat is op zich al bijzonder want protestanten hebben nooit veel opgehad met heiligen: 
dat was vooral een paapse stoutigheid. Maar een zoektocht naar inspirerende voorbeel-
den uit eigen kring, levert wel heel bijzondere kandidaten op. Zoals Willem Aantjes, 
iemand wie een jeugdzonde politiek fataal is geworden.

Een jaar geleden overleed mr. W. Aantjes op 92-jarige leeftijd, waarmee een einde 
kwam aan een lang leven in dienst van wat hij met voorliefde ‘christelijke politiek’ 
noemde. Het is een leven met adembenemende hoogte- en tragische dieptepunten 
geweest. Wie herinnert ze niet? Van oorlogsverleden tot Bergrede. Maar door al die wis-
selvalligheden loopt één constante: zijn protestantse, calvinistische geestesmerk.

In 1923 werd Willem Aantjes geboren in Bleskensgraaf, midden in de Alblasserwaard, 
toen nog een geïsoleerde polder waar de hemel al eeuwenlang laag hing. Zijn familie 
behoorde tot de Gereformeerde Bond, de steile, rechtzinnige flank van de (toen) Neder-
landse Hervormde Kerk, onderdeel van de bevindelijke stroming binnen het protestan-
tisme waar je vanaf de zondagsschool werd ingeprent dat je eens tegenover God verant-
woording moest afleggen over wat je ervan gemaakt had.

‘De Bijbel begint met een vraag: Adam, waar ben je?’, zei Aantjes heel bondig en heel 
kenmerkend in een van zijn laatste interviews in de zomer van vorig jaar. ‘Ik denk dat 
dat ook de laatste vraag zal zijn: waar stond je? De vraag zal niet zijn hoeveel je verdiend 
hebt, maar hoe goed je gediend hebt.’

‘God is soms wel heel dichtbij,’ placht Aantjes ook in de krochten van het Binnenhof 
te zeggen. Voor katholieken had zo’n uitspraak een vreemde afdronk. Hoe durfde je je 
zoiets aan te meten? Kon je anderen wel zo de maat nemen? Maar voor protestanten was 
het als regel heel herkenbaar, zeker ook omdat Aantjes zich meesterlijk wist te bedienen 
van Bijbelse termen en vergelijkingen. 

De Alblasserwaard stempelt Aantjes’ doen en laten. Dat hij zich als jonge postbode – 
ook zijn vader werkte bij de ptt – in de oorlog naar Duitsland liet sturen, laat zich óók 
verklaren uit de diepgewortelde overtuiging onder orthodoxe protestanten dat je zelfs de 
bezettende overheid niet hebt te weerstaan. Romeinen 13 kende hij uit het hoofd. En dat 
Aantjes zich later, na zijn val, in zijn lot schikte, had ook te maken met een al even karak-
teristieke boetvaardigheid. Net als Job kwam hem publiekelijk geen klacht over de lippen.

Aantjes’ politieke carrière is zonder diezelfde Alblasserwaard niet te begrijpen. Wie 
zijn oppositie tegen de aow (1959) naleest, wordt getroffen door diepliggende, princi-
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piële en Bijbelse motieven. En wie zijn Bergrede (1975) naleest, kan ook achteraf niet 
anders dan onder de indruk komen van de manier waarop hij bij de totstandkoming 
van het cda omging met wat hem vanaf zijn jeugd was ingegoten.

Het was steeds dezelfde Aantjes, niet hetzelfde geloof. In de loop der jaren ont-
groeide hij het orthodoxe milieu van de Alblasserwaard: aan hij einde van zijn leven 
ging hij – samen met zijn tweede vrouw, Ineke – bij de remonstranten ter kerke, zij het 
nog steeds een tikkeltje aarzelend. 

Bij Aantjes zie je een ontwikkeling die veel christenen in de jaren zestig en zeven-
tig hebben doorgemaakt: een doorbraak naar een meer bevlogen, vooruitstrevend 
idealisme. Het waren de jaren na de Nacht van Schmelzer (1966), waarin vanuit de 
confessionele partijen de radicalen zich losmaakten, zich een Evangelische Volkspartij 
vormden en ook binnen de klassieke drie – kvp, arp en chu – jongeren het over een 
andere, meer progressieve boeg wilden gooien.

Van die jongere generatie maakte Aantjes geen deel uit. Maar vanuit klassieke geloofs-
opvattingen bleek hij ontvankelijk te zijn voor de ideeën van een progressieve, zelfs linkse 
Duitse theoloog als Dorothee Sölle. Aan een jonge verslaggever van het Reformatorisch 
Dagblad, opgevoed in eenzelfde geest als hij, legde Aantjes in de jaren zeventig graag 
uit hoe er een rechtstreeks lijn liep van ‘Dordrecht’ (Nationale Synode, 1618/1619) naar 
‘Uppsala’ (Wereldraad van Kerken). Het sobere protestantse ethos sloot aan bij de pro-
gressieve maatschappijkritiek. Daarom pakte hij zo uit tegen de oppositie van Wiegels 
vvd in de jaren zeventig – als een platte politiek van Halen, Hebben en Houden.

Dat trok ook in de politiek z’n sporen. Van rechts werd Aantjes, simpel gezegd, 
links. Voor de arp in 1959 in de Tweede Kamer gekomen als Gereformeerde Bonder, 
als vertegenwoordiger van de werkgevers in de bouw, ontwikkelde hij zich tot een frac-
tievoorzitter van het cda met een voorkeur voor samenwerking over links. Dat leverde 
soms spectaculaire scènes op. Zoals de worsteling binnen de arp (1973) om de eigen 
Biesheuvel in te ruilen voor Den Uyl. En zoals de worsteling met het kabinet-Van Agt/
Wiegel (1977-1981). Op dat soort kruispunten was Aantjes een steile vechtjas, iemand 
die zich van zijn principiële gelijk verzekerd wist. 

Die politieke verschuiving wist Aantjes steeds aansprekend, inspirerend en wellui-
dend te vertolken. Al sprekende kon hij boven zichzelf uitstijgen. Aantjes had de gave 
van het woord, zoals protestanten van een goede dominee zeggen. Het was een soort 
welsprekendheid die hij uit de Alblasserwaard had meegekregen. 

Wie minder vertrouwd was met die protestantse afkomst, hield Aantjes voor de nau-
welijks verdwaalde dominee in de politiek, alleen al door de manier waarop hij het kon 
zeggen. De Bergrede is er het beste voorbeeld van, maar dat was bepaald niet de eerste, 
laat staan de enige keer dat hij principiële, Bijbelse tonen aansloeg. Lees na wat hij zei bij 
het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten (oktober 1973). 

Vanuit diezelfde achtergrond heeft Wim Aantjes een cruciale rol gespeeld bij de 
totstandkoming van het cda. Te vaak is hij afgeschilderd als een tegenstander van die 
fusie. Wie hem in die jaren van dichtbij heeft zien opereren, weet beter. Hij maakte zich 
er sterk voor dat het cda geen gemakzuchtige partij zou worden, een partij die zich 
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– daar is het weer – herkenbaar liet inspireren door Bijbelse, christelijke, evangelische 
waarden. Ook christendemocraten in parlement en gemeenteraden moesten daarop 
aanspreekbaar zijn. Alleen zo kon de grondslag ‘functioneren’. Er is toen, ook binnen 
de eigen partij, smalend over gedaan, alsof hij een religieus examen voor parlemen-
tariërs wilde invoeren. Nee, het was een poging van Aantjes om een vaste ankerplek 
voor het cda te markeren, een plek waarop het herkenbaar zou zijn – herkenbaar als 
christendemocratische partij. Er zijn sedertdien meer dan eens momenten geweest 
(zoals in 2010) waarop de partij die vastigheid heeft gemist.

Aantjes’ carrière brak af in 1978, zijn annus horribilis. De geschiedenis is bekend: 
een jeugdzonde werd hem fataal: hij ging in de oorlog als postbode in Duitsland wer-
ken, keerde terug door zich aan te sluiten bij de Germaansche ss, was in een strafkamp 
gesignaleerd en verzweeg de hele geschiedenis na de oorlog. De nationale geschied-
schrijver van de Tweede Wereldoorlog Loe de Jong, die zich opwierp tot onderzoe-
ker, aanklager, rechter en beul tegelijkertijd, vonniste hem. De Gnad der Spätgeburt 
(Helmut Kohl) was Aantjes niet vergund. Dat het bij nader onderzoek allemaal veel 

Wim Aantjes aan het woord in de Tweede Kamer, 1 juni 1976 [nationaal archief/anefo – 
bert verhoeff]
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genuanceerder lag, mocht niet meer baten. Hij had het te lang verzwegen, eromheen 
gedraaid. Ook Aantjes zelf begreep dat hij te veel beschadigd was om terug te keren. 

Dat waren moeilijke jaren. Maar het pleit voor Aantjes’ veerkracht dat hij al die ook 
persoonlijke sores te boven is gekomen. Niet in de laatste plaats dankzij die karakte-
ristieke protestantse geloofstrek, die ellende, verlossing en dankbaarheid elk een eigen 
plek toewijst.

Ja, ook dankbaarheid. Aantjes wist in zijn latere jaren alles wat naar wrok riekte 
buiten de deur te houden. Hij betoonde zich als iemand die niet alleen sadder, maar 
ook wiser was geworden. Geholpen door de ‘ontdekking’ van Twitter klonk dat door 
tot in alle uithoeken van de partij. ‘Ik heb geleerd mijn zegeningen te tellen.’

Willem Aantjes als moderne protestantse heilige? Hij zou van de gedachte hebben 
gegruwd, maar diep vanbinnen een tikkeltje trots zijn geweest. Als geen ander kende 
hij protestantse zwakheden – al sinds de Alblasserwaard.
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