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Een geacht afgevaardigde

Henk van Rossum (1919-2017)

Menno de Bruyne 

‘De geachte afgevaardigde.’ Deze nog aan het districtenstelsel ontleende uitdrukking 
was voor de volle honderd procent van toepassing op de op 17 juni overleden sgp’er 
ir. H. van Rossum. In 1967 werd hij Kamerlid, in 1981 fractievoorzitter. In 1986 vond hij 
het welletjes. Het was mooi geweest, tijd voor een nieuwe generatie. 

De verkiezingen van 1967 veroorzaakten een ware aardverschuiving die het begin 
van het einde was van het tot dan toe verzuilde politieke bestel in Nederland. Het 
waren de jaren van de vernieuwing en democratisering. Zelfs de sgp, toch de ‘meest 
stabiele factor in de Nederlandse politiek’, kreeg ermee te maken, en wel in de persoon 
van de nieuwgekozen Henk van Rossum. 

Henk van Rossum aan het woord in de Tweede Kamer, 28 juni 1972 [nationaal archief/anefo –  
rob mieremet]
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In veel bijdragen bij zijn afscheid als parlementariër in 1986, en nu na zijn overlijden 
in juni, werd Van Rossum betiteld als een vernieuwer. Waar school dat nieuwe van de 
geachte afgevaardigde uit Zeist dan in? Kort samengevat: hij vernieuwde door zichzelf 
te zijn en te blijven.

Het meest in het oog sprong zonder enige twijfel zijn blijmoedigheid, iets wat men 
niet gewend was van de voorgaande generatie sgp’ers. Van verre hoorbaar was zijn 
gulle lach. Toenmalig Kamervoorzitter Dolman: ‘Ik herinner mij niemand, in de Kamer 
of elders, die zo aanstekelijk kon lachen.’ Wat ook hielp om de beeldvorming over zijn 
partij bij te stellen: anders dan de mode was bij zijn in het zwart gestoken sgp-collega’s, 
verscheen Van Rossum ook in lichter getinte kostuums op het Binnenhof.

De Van Rossumiaanse blijmoedigheid werd nog eens onderstreept door iets wat in 
calvinistische kring geen gemeengoed is: savoir-vivre. Een collega-Kamerlid noemde 
hem een ‘bourgondische sgp’er’. Het uiterlijke kenteken ervan was in het Kamerres-
taurant het ‘buikje’ Mateus Rosé dat iedere vergaderdag bij het diner op de stamtafel 
van de sgp gereed werd gezet – een geste van het restaurantpersoneel die niet geheel 
los gezien kan worden van het feit dat Van Rossum gedurende vrijwel z’n hele Kamer-
periode ook belast was met het toezicht op het restaurantbedrijf. 

Belangrijker nog dan de Mateus was dat ir. Van Rossum er geen probleem van 
maakte om af en toe zijn gezicht te laten zien op de televisie. Niet dat de kersverse 
sgp’er erop zat te wachten, laat staan dat hij de publiciteit zelf opzocht, maar áls hij 
werd gevraagd mee te werken, stond hij de vraagstellers welwillend te woord. Al in 
1968, een jaar na z’n aantreden, werkte hij mee aan een documentaire over de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren.

 Vanaf de jaren zestig werd het Kamerlidmaatschap steeds meer een fulltimebaan. 
De Kamer werd activistischer, wat zich onder meer vertaalde in een frequenter gebruik 
van de instrumenten in de parlementaire gereedschapskist. Van de sgp-Kamerleden 
stelde Van Rossum de meeste schriftelijke vragen en diende híj de meeste moties en 
amendementen in. Hij was ook de eerste sgp’er die gebruikmaakte van het vragenuur-
tje en de eerste die een initiatiefwet indiende én aangenomen wist te krijgen – voor een 
lid van een kleine fractie in die tijd een huzarenstukje.

Bijkomend gevolg van deze groeiende parlementaire zelfbewustheid was dat frac-
ties meer personele ondersteuning kregen. En ook dáárvan was Van Rossum een van 
de gangmakers – niet alleen bij z’n eigen fractie, maar ook bij de Tweede Kamer zelf. 
Als voorzitter van een door het Kamerpresidium ingestelde werkgroep pleitte hij in 
1973 voor de aanstelling van ‘persoonlijk medewerkers’ die de Kamerleden zouden 
moeten ondersteunen, een advies dat vrijwel direct werd opgevolgd.

Bij de herdenking op 29 juni in de Tweede Kamer roemde Kamervoorzitter Arib 
Van Rossums ‘uitmuntende vakmanschap’. Ze zei dat ‘zijn hart het meest (uit)ging 
naar het ambachtelijke Kamerwerk’. Zo is het. Haar verre voorganger, de al genoemde 
Dick Dolman, zag vanuit zijn voorzitterszetel een hardwerkend Kamerlid, iemand die 
zijn stukken tot in de puntjes kende, soms letterlijk. Fractiemedewerkers troffen de 
fractievoorzitter van de sgp meer dan eens aan gebogen over een grote landkaart. Met 
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een loep tuurde hij naar de coördinaten en stippellijntjes op de kaart om te controle-
ren of de door het ministerie voorgestelde gemeentelijke herindeling ook echt klopte. 
Zo controleert men de regering! 

Zoals ieder Kamerlid zijn of haar eigen hobby’s of specialiteiten heeft, had Van 
Rossum die ook. Als Kamerlid lagen die vooral bij de ministeries van Binnenlandse 
Zaken, Landbouw en Visserij én Verkeer en Waterstaat, alsmede Buitenlandse Zaken 
en Ontwikkelingssamenwerking. Op het gebied van de waterstaat genoot de Delftse 
ingenieur zelfs een zodanige faam, dat zijn naam meer dan eens bij Verkeer en Water-
staat werd genoemd als er werd gezinspeeld op een ‘nationaal’ kabinet. 

Kenmerkend voor Van Rossums werkwijze was dat hij zich niet alleen liet informe-
ren door regeringsstukken, maar ministens zo veel waarde hechtte aan de mening van 
de ‘mensen van de praktijk’. Zoals hij zelf ooit in een interview zei: als ik moet spreken 
over ontwikkelingssamenwerking heb ik soms meer aan mijn zuster die in Nigeria op de 
zendingsvelden al jaren hulp verleent, dan aan een dikke beleidsnota van minister Pronk. 

Oud-Kamervoorzitter Anne Vondeling formuleerde in zijn bekende boekje Tweede 
Kamer: Lam of leeuw? een aantal vereisten voor het ideale Kamerlid. Daartoe behoorde 
volgens hem ook: ‘Land en volk kennen’. En ja hoor, bij gemeentelijke herindelingen of 
de aanleg van wegen en bruggen, ging Van Rossum zélf (al dan niet in commissiever-
band) ter plaatse kijken. Zijn krachten zette hij het liefst in voor het oplossen van de 
concrete problemen van de harde werkers in enkele duidelijk herkenbare beroepsgroe-
pen. Van Rossum wist de vissers en boeren, binnenschippers en dijkbazen te vinden 
– en zij hem. Ook buiten de eigen kring. Tekenend is dat zijn initiatiefwet ten goede 
kwam aan katholieke boeren rond Venlo en Blerick. 

Vernieuwer Van Rossum. Zeker. Maar wie blijft steken in uiterlijkheden en een 
andere werkwijze, doet onrecht aan de essentie van Van Rossums optreden. Politiek 
bleef de sgp de partij die ze altijd was geweest: een beginselpartij, blij met af en toe 
wat invloed, maar zeker niet uit op ‘macht’. De kern van zijn verhaal was niet wezenlijk 
anders dan dat van de sgp-aartsvaders Kersten, Zandt en Van Dis.

Inhoudelijk deed hij dan ook geen pogingen om standpunten bij te stellen. Noch 
in zijn periode als gewoon fractielid, noch in de vijf jaren als fractievoorzitter, heeft 
hij ‘de oude sgp-palen verzet’. Hij beleefde meer vreugde aan een debat met loep en 
liniaal, motie en amendement, dan aan zijn jaarlijkse toespraak op de landelijke ‘Par-
tijdag’. Ideologische debatten waren dan ook niet aan hem besteed. Typerend was dat 
toen Joop den Uyl bij de algemene beschouwingen begin jaren tachtig sgp, gpv en 
rpf verweet a-democratisch te zijn, de fractievoorzitter van de sgp zijn cda-collega 
Bert de Vries en gpv-voorman Gert Schutte graag voor liet gaan om de pvda’er tegen 
te spreken. 

Van Rossum was in hart en nieren sgp’er. Zijn christelijke geloof was rotsvast en 
bleef ongeschokt, ook toen hij in zijn leven veel tegenslagen te verwerken kreeg. Zijn 
ervaringen als jong student in kamp Vught, waar hij wekenlang gegijzeld zat na een 
represaille-actie van de Duitsers, sterkten hem alleen maar in het ‘geloof der vad’ren’. Je 
moest van goeden huize komen wilde je hem van een eenmaal ingenomen standpunt 
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afbrengen. Zoals hij het zelf ook maar moeilijk kon plaatsen als iemand iets verkon-
digde wat haaks stond op wat betrokkene eerder had beweerd. 

Vanuit die houding werd hij in 1981 – onbedoeld! – de aanstichter van een rel 
rondom de nieuwe minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de cda’er C.P. van 
Dijk. Hij herinnerde de minister aan een oud artikel van diens hand waarin hij de 
apartheidspolitiek in Zuid-Afrika had verdedigd – voer voor de media natuurlijk –, 
met als gevolg dat Van Dijk door het stof moest voor deze ‘oude plunje’. Het kwam 
nooit meer goed tussen de twee politici, wat meer aan Van Dijk lag dan aan de goed-
moedige Van Rossum.

Min of meer vergelijkbaar is wat er gebeurde bij de afhandeling van de parle-
mentaire enquête naar de ondergang van het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde- 
Verolme. Het opereren van minister Van Aardenne van Economische Zaken was door 
de enquêtecommissie bestempeld als ‘misleidend, en daarom onaanvaardbaar’. Van 
Rossum, die net de Jachtwet had behandeld, typeerde de minister in het Kamerdebat 
als ‘aangeschoten wild’. Hij deed dat zonder enige bijbedoeling, maar de uitdrukking 
‘aangeschoten wild’ raakte zó verkleefd met de bewindsman, dat hij politiek ‘dood’ 
was. Sindsdien behoort deze uitdrukking tot het standaard Algemeen Beschaafd Bin-
nenhofs voor politici die zwaar in de problemen zitten. 

Door zijn persoonlijkheid en optreden in de Tweede Kamer genoot hij grote ach-
ting, van links tot rechts. Het was mede daaraan te danken dat hij bij zijn afscheid 
van de Tweede Kamer het woord mocht voeren namens alle andere 34 vertrekkende 
Kamerleden. Uit die zwanenzang over ‘wijkers en blijvers’ (fruittelersjargon) dit teke-
nende citaat: 

Voor mijzelf sprekend heb ik de wetgevende arbeid wat de materiële belangen 
betreft vaak als constructief ervaren. Wat de immateriële aspecten betreft, heb ik 
het afnemende normbesef, het verder vervreemden van God en Zijn dienst als een 
maatschappelijk ontbindend verschijnsel ervaren en daarvan bij vele gelegenheden 
ook blijk mogen geven. In het onderhouden van Gods geboden ligt groot loon, 
zowel voor het tijdelijke als voor het eeuwige leven. Helaas bleef dat vaak de stem 
des roependen in de woestijn.

Henk van Rossum ten voeten uit. Een geacht afgevaardigde.

MENNO DE BR UY NE 
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