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Een creatieve, nieuwsgierige en lenige geest

Saskia Stuiveling (1945-2017)

Wim Meijer

In het leven van Saskia Stuiveling gaat een mooie biografie schuil. Dat is de gedachte 
die bij mij opkwam tijdens haar afscheidsbijeenkomst op 28 april in de kerk aan 
de Hoflaan in Rotterdam, een laan waar Saskia een groot deel van haar leven heeft 
gewoond. Te midden van haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, familie en 
een uitgebreide kring van vrienden en relaties werd afscheid van Saskia genomen en 
haar leven herdacht. In de bomvolle kerk was een grote verscheidenheid van mensen 
afkomstig uit de werelden waarin ze verkeerde en werkte. Alle facetten van haar leven 
werden belicht in de toespraken, in de sfeer van verbondenheid, door de muziek: een 
groot eerbetoon aan een vrouw die voor de samenleving een grote betekenis heeft 
gehad. Een bijzondere vrouw en een sterke persoonlijkheid, die een indrukwekkende 
carrière combineerde met vele maatschappelijke activiteiten. En bovenal met een lief-
devol gezinsleven.

Saskia Stuiveling werd op 3 mei 1945 te Hilversum geboren en studeerde Recht en 
Bedrijfskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. De keuze voor studie en stad 
zou de rest van haar leven in grote mate bepalen. Haar loopbaan begon bij het Centraal 
Organisatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kreeg in 1974 
een vervolg toen zij beleidsmedewerker en persoonlijk assistent werd van burgemees-
ter André van der Louw. In 1981 maakte Saskia korte tijd deel uit van de Eerste Kamer. 
In de herfst van 1981 verliet ze Rotterdam om lid te worden van het kabinet-Van Agt/
Den Uyl/Terlouw. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd ze onder meer 
belast met de portefeuille voor de financiële en economische aangelegenheden van 
de gemeenten en provincies. In 1983 werd Saskia coördinator van de Parlementaire 
enquête naar de handel en wandel van het rsv-concern. In 1984 volgde de benoe-
ming tot lid van het College van de Algemene Rekenkamer en vanaf 1999 diende zij dit 
instituut als President. Op haar 70ste nam Saskia Stuiveling na meer dan dertig jaar 
afscheid; daarmee nam Den Haag afscheid van een toegewijde, deskundige en erudiete 
topbestuurder. Ze overleed op 20 april 2017, twee weken voordat zij 72 jaar zou worden.

Een blik op het curriculum van Saskia biedt een rijke oogst aan nevenactiviteiten. 
Haar belangstelling, werklust en gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid 
komt op tal van terreinen tot uiting: als bestuurder of toezichthouder in ontwikke-
lingssamenwerking, gezondheidszorg, architectuur, de museale wereld, maar ook als 
commissaris van de Generale Bank en adviseur van de nivra, de organisatie die de 
accountants verenigt. Ze maakte deel uit van het bestuur van de ontwikkelingsorgani-
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satie Hivos en deed heel veel bestuurlijk werk voor Foster Parents, zowel nationaal als 
op internationaal niveau. De toekomst van kinderen, in het bijzonder ook in ontwik-
kelingslanden, was voor haar een groot punt van zorg en aandacht. De Erasmusuniver-
siteit deed menig keer met succes een beroep op haar. 

Saskia’s belangstelling richtte zich zowel op de publieke als de marktsector, maar 
ze had een voorkeur voor het grensgebied, daar waar de markt en de publieke wereld 
elkaar overlappen. Het gaf haar veel inzicht in hoe de samenleving reageert op over-
heidsbeleid. Deze praktische ervaring speelde vaak ook een belangrijke rol in haar 
rapporten, beschouwingen en inleidingen. Saskia zat niet gevangen onder de Haagse 
stolp, integendeel: ze combineerde nieuwsgierigheid naar mensen en hun omgeving 
met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de juiste besteding van publieke mid-
delen. Het leverde haar informatie over de wereld waarin de Nederlander leeft en het 
voorkwam dat zij in een ivoren toren terechtkwam.

Saskia was op een heel bijzondere wijze verbonden met de wereld van kunst en 
cultuur. Als dochter van Garmt Stuiveling, dichter en hoogleraar Letterkunde, en van 
schrijfster Mathilde van Vierssen Trip hadden literatuur, beeldende kunst en archi-
tectuur haar grote belangstelling. Zo was zij onder meer voorzitter van de Libris Lite-
ratuurprijs, lid van de Raad van Toezicht Paleis Het Loo en Museum Boijmans Van 
Beuningen en de Architectuur Biënnale te Rotterdam. In 2013 was zij voorzitter van de 
vsb Poëzieprijs. Ze mocht toen tot haar grote plezier een bloemlezing van haar favo-
riete gedichten samenstellen. 

Die laatste drie activiteiten verbonden haar ook met de stad waaraan zij zo gehecht 
was: Rotterdam. In die plaats vervulde ze vele rollen en functies, was ze gekend en 
geliefd. Dat kwam op een heel bijzondere wijze aan de orde in de jaren zeventig toen een 
grote groep Chileense politieke vluchtelingen toevlucht zocht in Rotterdam. Gevlucht 
voor de terreur van dictator Pinochet zocht deze gemeenschap naar de beginselen en 
structuren voor een nieuwe democratische start. Centrum van deze activiteit werd het 
Instituut voor een Nieuw Chili, waarvan Saskia penningmeester en stuwende kracht 
was. In de Hoflaankerk betuigde de Chileense gemeenschap op zeer emotionele wijze 
respect aan de vrouw die zo persoonlijk bij hen betrokken was geweest. Haar laat-
ste opdracht voor Rotterdam vervulde ze in 2016 als voorzitter van de commissie die 
de voorbereidingen trof voor het raadgevend referendum over de woonvisie van het 
gemeentebestuur van Rotterdam.

Saskia voelde zich zeer verbonden met haar politieke partij, de Partij van de 
Arbeid, als actief lid, volksvertegenwoordiger/bewindspersoon en gaandeweg als een 
vertrouwde, gewaardeerde kritische adviseur. Ze was onder meer lid van het curato-
rium van de Wiardi Beckman Stichting, redacteur van het Jaarboek voor het Democra-
tisch-Socialisme en, in 2016, lid van de commissie die het nieuwe verkiezingsprogramma 
samenstelde. Ze was daarnaast voorzitter van de Stichting Anne Vondelingprijs, de 
organisatie die jaarlijks een prijs toekent voor heldere politieke journalistiek. Recen-
telijk is bij haar afscheid daaraan toegevoegd de Saskia Stuiveling Aanmoedigingsprijs 
voor de beste politieke journalistiek vanuit een regionale invalshoek.
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Haar belangrijkste opgave echter, zoals ze dat zelf zag, was de missie om de Algemene 
Rekenkamer te moderniseren. Het oudste instituut in de nationale bureaucratie kent een 
eerbiedwaardige geschiedenis. Maar toen Saskia Stuiveling in de loop van de jaren tach-
tig aantrad, was de reputatie onder druk gekomen. De agenda was niet goed afgestemd 
op de maatschappelijke actualiteit en het instituut was sterk naar binnen gericht. De 
rapporten en aanbevelingen van de Rekenkamer kregen daardoor niet de aandacht en 
betekenis die zij verdienden. Het was tijd voor een andere wind of – anders gezegd – een 
moderniseringsslag. De Rekenkamer ging zich meer richten op de politieke actualitei-
ten, bracht een verdieping aan in de onderzoeksopdrachten en deed onder andere steeds 
meer onderzoek naar het effect van de bestede publieke middelen. Die aanpak was suc-
cesvol, want de onderzoeken en rapporten zijn in toenemende mate een rol gaan spelen 
in het parlementaire debat. Het hoogtepunt in dezen werd Verantwoordingsdag, waarbij 
de President van de Rekenkamer een belangrijke rol vervult met de presentatie van een 
overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten. En Saskia gebruikte dat moment 
door met gevoel voor timing belangrijke aandachtspunten op de agenda te krijgen.

De Algemene Rekenkamer heeft in ons parlementaire bestel door de jaren steeds 
meer gezag gekregen – iets waarbij haar president, door met grote vasthoudendheid te 
opereren, een prominente rol heeft gespeeld. Twee aspecten springen daarbij nog in het 
bijzonder in het oog, namelijk de digitalisering en de internationale samenwerking.

Saskia Stuiveling (r) als President van de Algemene Rekenkamer, hier in de Tweede Kamer met 
mi nister van Financiën Jeroen Dijsselbloem met in het koffertje het Financieel Jaarverslag van het Rijk 
en de jaarverslagen van de afzonderlijke ministeries, 15 mei 2013 [hollandse hoogte - bart maat]
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Saskia heeft in een vroeg stadium de betekenis van digitalisering voor de overheidsor-
ganisatie onderkend, en wel bezien vanuit twee kanten. De onderdelen van de over-
heidsorganisatie – de volksvertegenwoordiging, de ministeries en daarmee verbonden 
uitvoerende diensten – moesten van haar op het gebied van de digitalisering en auto-
matisering aan de hoogste eisen voldoen. Maar er is ook een andere kant, namelijk de 
beter geïnformeerde burger die in staat is zich via internet te informeren en de over-
heid om verantwoording vraagt. ‘Alle informatie waarover de overheid beschikt, is van 
de burger’, aldus het standpunt van Saskia. Daarom moet zij internet en sociale media 
niet zien als een bedreiging maar omarmen. Als overal informatie beschikbaar is, dan 
wordt transparantie van de overheid een dwingende eis. Bij haar vertrek uit de Reken-
kamer kreeg haar werk bijzondere erkenning door de instelling van de Stuiveling Open 
Data Award, een prijs voor een innovatieve inzet van data voor de behandeling van 
maatschappelijke vraagstukken.

Een ander onderdeel waarvoor Saskia zich bijzonder heeft ingezet, is de internati-
onale samenwerking van nationale Rekenkamers, uitwisseling van kennis en ervaring 
en samenwerking waar mogelijk. Na de val van de Muur concentreerde de aandacht 
zich in het bijzonder op Oost-Europa. In het recente verleden is een gezamenlijk pro-
ject tot stand gekomen tussen Rekenkamers uit navo-landen. Een deel van de uitgaven 
van de internationale verdragsorganisatie zijn ongrijpbaar geworden voor de natio-
nale Rekenkamers. De samenwerking in internationaal verband geeft de Rekenkamers 
een sterkere positie aan het thuisfront.

Saskia Stuiveling was overtuigd van de noodzaak van een openbaar bestuur van 
hoge kwaliteit om zo een goed rechtssysteem overeind te kunnen houden. Hier kwa-
men de inzichten van de bestuurskundige en de jurist bijeen. Ze had een scherp ana-
lytisch inzicht, was vasthoudend en wist op een heldere manier te communiceren. Ze 
werkte hard. Heel hard. Het was niet gauw genoeg. Ze beschikte over een grote dossier-
kennis en een breed inzicht. Ze vertelde parlement en natie waarop het stond, zonder 
verhullen of omwegen. Ze zag verbanden en verwoordde denkrichtingen. Daardoor 
gaf ze menigmaal richting aan het maatschappelijk debat. Daarbij beschikte ze over 
een scherp ontwikkeld gevoel voor de veranderingen in de maatschappij. Zij werd 
geholpen door haar brede ervaringen. Als geen ander besefte zij dat we in een tijd van 
grote veranderingen leven en dat we ons daarop voortdurend moeten instellen. Voor 
een bijeenkomst met een groep vertegenwoordigers uit de rechtelijke macht bracht ze 
dat onder woorden: ‘Je verandert jezelf of je wordt veranderd.’

Een wijze, creatieve vrouw met een heldere visie. Altijd optimistisch en er diep 
van overtuigd dat we de toekomst zelf kunnen maken. Een dienaar van het algemeen 
belang, waarop altijd een beroep kon worden gedaan. Maar het meest van al zullen we 
haar hartelijkheid, humor en gulle lach missen.

De rouwkaart typeerde op duidelijke wijze haar levensinstelling met de volgende 
woorden: ‘Vertrouwen krijg je niet vanzelf, het is niet te koop, je krijgt het niet cadeau 
en je kunt het nergens lenen, maar je kunt het wel verdienen.’
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