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Een veelzijdig dienaar van de Rijksoverheid

Henk Koning (1933-2016)

Onno Ruding

De politicus en fiscalist mr. Hendrik Elle Koning werd op 7 juni 1933 in Beilen geboren 
en overleed in Den Haag op 31 december 2016, 83 jaar oud. Hij was ongetrouwd en had 
een, eveneens ongetrouwde, zuster die enige jaren voor hem is overleden.

Henk Koning heeft met zijn uitzonderlijk lange en vooral imponerend breed 
geschakeerde carrière in de publieke dienst de Nederlandse samenleving op voortreffe-
lijke manier gediend. Hij begon zijn politieke functies van 1971 tot (met onderbrekin-
gen) 1982 namens de vvd als lid van de gemeenteraad van Rotterdam, de stad waar hij 
belastingwetenschappen had gestudeerd en in al zijn politieke jaren is blijven wonen. 
Daarna heeft Koning – en dat is uniek – belangrijke functies vervuld in vier verschil-
lende sectoren van de Rijksoverheid: als ambtenaar, als volksvertegenwoordiger, als lid 
van de regering en als bestuurder van een der hoge Colleges van Staat.

Vanaf 1958 werkte Koning als ambtenaar bij het ministerie van Financiën in Den 
Haag als adjunct-inspecteur van ’s Rijks belastingen en daarna tot 1967 als ambtenaar 
op de afdeling Algemene en Juridische Zaken bij de Belastingdienst. Hij was gedurende 
twaalf jaar lid van de Tweede Kamer voor de vvd: van 1967 tot 1977 en opnieuw van 1989 
tot 1991. Hij was er terecht trots op dat hij van 1967 tot 1991 zonder onderbreking was 
gekozen en herkozen in de Tweede Kamer. Henk Koning functioneerde in drie kabinet-
ten als staatssecretaris: eerst, van 1977 tot 1981, op Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van 
Agt-Wiegel onder minister Wiegel. Hij beheerde daar een zware portefeuille: de decen-
trale overheden, de organisatie van de rijksdienst, de automatisering bij de overheid, de 
Staatsuitgeverij en het abp. Daarna was hij van 1982 tot 1989 staatssecretaris op Financiën 
in de kabinetten-Lubbers i en ii, met ondergetekende als minister. Ook daar had hij een 
zware portefeuille: vanzelfsprekend Fiscale Zaken maar ook (weer) de decentrale overhe-
den (fipuli) en de Dienst der Domeinen. Ten slotte was hij president van de Algemene 
Rekenkamer van 1991 tot 1999. De huidige president, Arno Visser, herdacht terecht ‘de 
intelligentie, het scherpe oog en de haast encyclopedische kennis’, en ook de waarde die 
Koning hechtte aan het internationale netwerk van de Rekenkamer.

Visser wees bij de uitvaartdienst van Koning op de unieke en merkwaardige com-
binatie die hij in zich verenigde, namelijk die van president en koning. Ook in andere 
landen kon geen hoofd van de Rekenkamer zich sieren met die twee (tegenstrijdige) 
titels. De lange en brede ervaring van Koning bij de Rijksoverheid hebben hem onge-
twijfeld geholpen om deskundig leiding te geven aan de veelomvattende controlerende 
werkzaamheden van de Algemene Rekenkamer. 
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Als ik mij nu concentreer op de ruim zeven jaar die ik met hem mocht samenwerken 
op Financiën, wil ik graag benadrukken hoe uitstekend die samenwerking is geweest 
en hoe dankbaar ik hem daarvoor nog altijd ben. Wij vulden elkaar goed aan. Henk 
en ik kenden elkaar niet tot november 1982, toen wij al snel constateerden dat wij een 
passende combinatie vormden. Dat wij van verschillende politieke partijen waren, 
cda en vvd, bleek een goed recept te zijn om politieke steun in het parlement te 
bevorderen en politiek lastige onderwerpen op te lossen. De coalitie cda-vvd werkte 
toen goed samen, althans zeker op de terreinen waarvoor wij politiek verantwoor-
delijk waren.

Koning is zijn partij altijd trouw gebleven. Zijn basis voor zijn vooraanstaande rol 
in de vvd was Rotterdam, waar hij zijn politieke carrière begon. Toen de partij met 
interne spanningen kampte na de slecht afgelopen Tweede Kamerverkiezingen in mei 
1986 werd het overleg binnen de vvd-fractie voorgezeten door Koning. Dit gebeurde 

Staatssecretaris Henk Koning en minister Hans Wiegel tijdens de behandeling van de begroting van  
Binnenlandse Zaken, 17 oktober 1979 [nationaal archief/anefo – rob bogaerts]
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op basis van anciënniteit. Hij werd kennelijk beschouwd als de rustige senior met erva-
ring in wie men vertrouwen had. 

Onze inhoudelijke achtergrond was duidelijk verschillend. Henk had grondige 
juridische én fiscale opleidingen genoten en bovendien had hij grote praktijkervaring 
opgedaan op belastinggebied: hij kende de Belastingdienst van binnenuit en tevens de 
departementale voorbereiding van fiscale wetgeving.

De basis van onze goede samenwerking lag bij wederzijds loyaliteit en vertrouwen. 
Bovendien lieten wij elkaar, als het nodig was, politieke ruimte om verschillende par-
tijpolitieke prioriteiten en nuanceringen op fiscaal gebied naar voren te brengen.

Ook had Koning, toen wij samen bewindspersoon op Financiën werden, reeds een 
lange politieke ervaring opgebouwd. Ik had die niet en heb vaak mogen profiteren 
van zijn wijze en evenwichtige oordelen en adviezen op dat vlak. Mede gezien zijn 
brede politieke ervaring besloten wij dat hij diverse belangrijke beleidsterreinen van 
Financiën onder zijn hoede zou nemen – vanzelfsprekend allereerst fiscale zaken en de 
Belastingdienst, maar ook het financiële beleid inzake de lagere, decentrale overheden 
op welk gebied hij eerder op Binnenlandse Zaken grote ervaring had opgebouwd.

Koning was een overtuigend bewijs van de voordelen van een fiscalist, met grondige 
theoretische en praktische kennis van belastingzaken, op de belangrijke politieke post 
van staatssecretaris voor Fiscale Zaken. Hij kende een groot aantal medewerkers van 
het ministerie van Financiën en van de Belastingdienst, evenals fiscalisten in andere 
functies, en dat maakte het hem later als staatssecretaris mogelijk de sfeer, de opvat-
tingen en (soms) de spanningen binnen die organisaties goed en snel aan te voelen. 

Koning heeft op zijn terrein van de belastingen belangrijk werk verricht. Hij bracht 
een forse verlaging van de vennootschapsbelasting van 48 naar 35 procent tot stand, in 
combinatie met de terechte maar moeizame afschaffing van de Wet op de Investerings-
rekening. Dat maakte Nederland toen internationaal zeer concurrerend. Een andere 
belangrijke prestatie was de hervorming – dat wil zeggen vooral vereenvoudiging – en 
verlaging van de inkomstenbelasting op basis van de adviezen van de door de ons inge-
stelde Commissie-Oort, met als resultaat de verlaging van het marginale toptarief van 
72 naar 60 procent met de mededeling dat wij dit als eerste stap zagen. Verder bracht 
hij de ‘brede herwaardering’ van belastingheffing bij verzekeringsmaatschappijen en 
pensioenfondsen tot stand alsmede een wijziging van de belastingheffing van tweever-
dieners ten opzichte van eenverdieners en de invoering in 1986 van het fiscaal nummer.

Koning was intelligent, als goed jurist scherp en nauwkeurig formulerend en wist 
onderscheid te maken tussen hoofdlijnen en ‘politieke’ details. Hij luisterde goed 
naar argumenten van anderen, met name naar de ambtelijke adviezen, voordat hij 
zijn standpunt formuleerde. Opvallend waren zijn pragmatische aanpak van de vraag 
of iets politiek wel of niet haalbaar was en zijn methode om geen lange theoretische 
beschouwingen te houden, maar praktisch te bekijken hoe de ontstane problemen 
konden worden opgelost.

Hij was enerzijds tamelijk formeel, traditioneel, voorzichtig en enigszins ouderwets 
(goede manieren en correcte kledij vond hij terecht belangrijk). Anderzijds was hij een 
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vrolijk mens, goedlachs en heel sociaal. Hij had veel goede contacten in geheel Neder-
land, een groot en breed netwerk dat hem in de politiek behulpzaam was. Zo had hij in 
zijn jaren bij Binnenlandse Zaken vele commissarissen, gedeputeerden, burgemeesters 
en wethouders goed leren kennen met wie hij jaren later nog altijd contact had.

Binnen Financiën – bij het informele beraad van de ministersstaf op vrijdag na de 
wekelijkse ministerraad – genoot Henk van de dikwijls kritische discussies over wat er 
de afgelopen week was voorgevallen, met commentaren op andere ministeries die weer 
hadden geprobeerd er met de Rijkskas en met ‘zijn’ belastingontvangsten vandoor te 
gaan. Dit in prettige sfeer met een stevig glas – hoewel matiger dan bij sommige voor-
afgaande kabinetten het geval was geweest.

Eén anekdote wil ik graag vertellen. Op een kwade middag in maart 1983 brak op 
het ministerie van Financiën brand uit. Binnen het betonnen brandveilige fort van 
Financiën veroorzaakte een sigarettenpeuk in de prullenbak een enorme rookontwik-
keling. Er was geen paniek en iedereen deed wat hij of zij het meest urgent achtte. De 
schatkist was leeg – dus geld was er niet – maar er waren wel veel belangrijke docu-
menten. Koning, toch niet de sportiefste onder ons, ging onmiddellijk sjouwen, niet 
met die documenten maar om de mooie schilderijen in veiligheid te brengen. Hij bleef 
zijn leven lang trots op het redden van een groot schilderij waarvan hij overtuigd was 
dat het een originele Pieter Bruegel de Oude was.

De persoonlijke sfeer binnen die eerste twee kabinetten-Lubbers was goed, hetgeen 
nog altijd blijkt bij de jaarlijkse reünie. Koning genoot van die bijeenkomsten. Mijn 
vrouw en kinderen hebben de vriendschap met ‘Oom’ Henk zeer gewaardeerd en wij 
hebben genoten van zijn gastvrijheid in zijn geliefde Bourtange waar hij ons vertelde 
over zijn Drentse wortels. Hoezeer Koning verknocht was aan zijn ouders bleek toen 
hij na het overlijden van zijn vader in diens flat in Arnhem ging wonen. 

In de jaren rondom 2010 ging zijn gezondheid helaas achteruit. Het reizen, zon-
der chauffeur, werd moeilijker, en de afstand Arnhem-Randstad werd een toenemend 
obstakel. De contacten met zijn vrienden werden minder frequent. Zijn uiteindelijke 
verhuizing naar Bilthoven maakte dat alles weer wat makkelijker.

Koning was Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. Wat betreft zijn buitenlandse onderscheidingen verdient zijn 
Grootofficierschap in de Orde van Sint-Gregorius de Grote van de Heilige Stoel bij-
zondere vermelding voor iemand die hoge functies heeft vervuld in de Vrijmetselarij 
in Nederland. Daarnaast was hij Grootofficier in de Orde van Leopold ii van België.

De afscheidsdienst vond plaats op 7 januari 2017 in de Kloosterkerk in Den Haag, 
heel dicht bij alle gebouwen waar hij veertig jaar lang had gewerkt.

Hij ruste in vrede.
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