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Een leven in dienst van liefde en
rechtvaardigheid
door Ruud Lubbers
De auteur is minister van Staat en oud-minister-president.

Klompé stond model voor de vrouwenemancipatie toen ze in 1948, als lid van de
Nederlandse delegatie van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties, betrokken was bij de opstelling van de Universele
verklaring van de rechten van de mens, en

Op 12 augustus 1948 schrijft Marga Klompé
in haar dagboek: ‘Beëdiging in de Tweede

Later, in 1956, zou ze de eerste vrouwelij-

Kamer. Dit moment zal mij bijblijven. Hoop

ke minister worden. Ruijs de Beerenbrouck

dat God mij de kracht geeft om mijzelf te

was in 1918 al de eerste katholieke minister-

blijven en in deze sfeer iets uit te dragen van

president geworden. Marga was toen zes jaar

de Liefde en de Rechtvaardigheid.’

oud. Ik vermeld dit omdat ik ooit met Theo

Over deze Marga Klompé heeft Gerard
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daarmee mede vorm gaf aan de vrede.

Brinkel, de zoon van Michel van der Plas, een

Mostert nu, honderd jaar na haar geboorte,

kort drieluik maakte over de eerste katho-

een prachtige biografie geschreven. Het

lieke premier, over Marga, de ook zo katho-

werd een dikke pil. Dat kon ook niet anders,

lieke vrouwelijke minister, en over mijzelf,

gezien haar zo inhoudsvolle leven.

de niet minder katholieke jongste en langst

In 1948 is Marga Klompé 36 jaar. Ze heeft
al een rijk leven achter de rug als tweede
dochter in een ‘vrouwengezin’, die de katholieke samenleving inging als lerares schei-

zittende eerste minister. Dat werd dus een
korte trilogie over katholieke emancipatie.
* * *
Marga Klompé was belangrijk voor mij.

kunde. Alleen al dit eerste, prachtig beschre-

Nog vóór ik in 1973 minister werd, leerde

ven, deel van haar leven, dat eindigde met de

ik haar kennen als voorzitter van Justitia et

bezetting en bevrijding, maakt dit boek het

Pax in Nederland. Dus eerst ‘de liefde en de

lezen waard.

rechtvaardigheid’, en pas dan de politiek.
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Het was in die dagen dat ik Marga leerde

ik mij een etentje met enkele prelaten, onder

kennen in haar gewoonte om mensen zon-

wie de toenmalige aartsbisschop, kardinaal

der enige gêne nog tot middernacht op te

Willebrands. Het was juist in die tijd dat

bellen. Toen ik haar vertelde van de verba-

ik mij suf piekerde over de vraag hoe om te

zing van mijn vrouw daarover, zei zij: ‘Als

gaan met de middellangeafstandwapens;

het over iets belangrijks gaat, bijvoorbeeld

het navo-antwoord op de ss-20-systemen

over de schending van mensenrechten, dan

van de Sovjet-Unie. Ik besloot ter plekke om

klim ik direct in de telefoon. Zo belde ik

eens naar het oordeel van Willebrands te vra-

gisterenavond laat Joseph Luns met de vraag

gen. Hij antwoordde, zoals ook te lezen valt

wat het Koninkrijk deed aan een ernstige

in de biografie: ‘Dit is een zaak voor de poli-

schending van de mensenrechten in een

tici om over te beslissen; niet voor de kerk.’

Zuid-Amerikaans land. Het antwoord was:

Maar Willebrands voegde daaraan toe, en

“Marga, het Koninkrijk slaapt!”’

dat is niet in de biografie te lezen: ‘Echter, als

In november 1982 is Marga inmiddels

ik u toch een raad mag geven: probeer een

zeventig. Plotseling word ik minister-pre-

oplossing te vinden die het cynisme van de

sident, en de dag erop ga ik ’s avonds naar

mensen inzake de wapenwedloop niet doet
toenemen.’ – En zo handelde ik. Zo kwam
het tot de Houtrusthallen, met vele naar mij

‘Marga, het Koninkrijk slaapt!’

toe gekeerde ruggen; maar ook tot Reykjavik, waar Reagan en Gorbatsjov besloten tot
de nul-nuloplossing. Van hun beider in-

Marga op het Smidswater. Daar wordt een

spanningen was ik eerder al op de hoogte, en

stevige borrel gedronken en wij praten over

precies die inspanningen mocht ik steunen

van alles. Als ik weg wil gaan, zegt Marga:

en stimuleren om het cynisme niet te laten

‘Ruud, wacht nog even. Ik wil je nog iets zeg-

groeien. En dat was weer belangrijk op weg

gen.’ En dan klinkt het: ‘Ruud, vandaag is

naar het einde van de Koude Oorlog.

het bederf begonnen.’ ‘Wat zeg je nou, Mar-

Er waren verschillende redenen om met

ga?’ antwoord ik. Waarop zij zegt: ‘Vanaf

Marga te blijven spreken. Een daarvan was

vandaag zullen de mensen je naar de mond

dat zij, zoals in het boek beschreven, de

gaan praten, en dat zal in de loop der jaren

toenmalige prinses en koningin Juliana

alleen maar toe gaan nemen. Daarom zei ik

vaak tot raad en advies was geweest, eerst als

net “Vandaag is het bederf begonnen”. En

leeftijdgenoot en later ook als Minister van

daarom moet je me beloven terug te treden

Staat.

als je omgeving en vrienden te kritiekloos

Toen zij aan het eind van de jaren zeven-

zijn geworden. Dan is het echt tijd om te

tig, met name rond het katholiek worden

gaan.’ – En daarom ging ik later, in 1994, na

om te kunnen trouwen, en het later weer

twee keer eerder 54 zetels behaald te heb-

scheiden van prinses Irene, de toenmalige

ben, na twaalf jaar minister-presidentschap,

kroonprinses Beatrix over ‘dat katholieke’

niet opnieuw op als lijsttrekker van het cda.

moest informeren, bevorderde zij dat ik –

Marga zou mij nadien nog enkele malen
uitnodigen op het Smidswater. Zo herinner
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generatiegenoot van Beatrix die adviestra-

grondslag aan de val van het cda in 1994. Zo

ditie voort te zetten. Zo herhaalde zich de

kwam het tot Paars. Later was er een formi-

geschiedenis, want het was de vader van de

dabele comeback dankzij Jan Peter Balke-

eerste katholieke minister-president, Ruijs

nende. Intussen waren de verzwakking van

de Beerenbrouck, die na zijn ministerschap

het maatschappelijk middenveld en de de-

prinses Emma bleef bezoeken voor ‘een

confessionalisering echter voortgegaan. Dat

kopje chocola’ en zo Emma haar dochter,

heeft Marga Klompé niet meer beleefd.

koningin Wilhelmina, kon laten verzekeren

Ze had iets ‘zeer praktisch’ over zich,

dat zijn katholieke zoon als premier geen

maar tegelijk was zij zeer gelovig, zonder

ramp zou zijn. Later was de pacifistische en

daar kouwe drukte over te maken. De biogra-

met Greet Hofmans sympathiserende Juli-

fie over Marga Klompé geeft veel aandacht

ana nauw met Marga Klompé. En dat stokje

aan Marga en de katholieke kerk. Terecht,

kreeg ik onder Beatrix aangereikt.

want zowel de katholieke kerk in Neder-

* * *
Marga Klompé was geen voorstander van

land als de Wereldkerk was een belangrijk
deel van haar leven. Met ironie richting het

de vorming van het cda. Dat kwam mijns

Spaanse Opus Dei, de bekende conservatieve

inziens doordat zij de argumenten om dat

stroming aldaar, werd Marga ten onzent ook

te doen te opportunistisch achtte. Het ging

wel Opoe Dei genoemd. Belangrijker is ech-

dan met name over de dramatische, syste-

ter haar persoonlijke wijze van Godsgelovig

matische electorale teruggang van de kvp.

zijn. Het gaat te ver haar mystiek te noemen,

Dat motief – hoe houden wij macht? – beviel

maar in het diepst van haar gedachten kwam

Marga niet. Daar kwam bij dat zij in de eer-

zij daar soms dichtbij; en twee geloven op

ste plaats katholiek was, en pas in de tweede

één kussen…?!

plaats kvp-politica.
Het avontuur ‘cda’ was wellicht inder-

Marga’s erfgoed geeft het cda de mogelijkheid eigentijds te denken. Wat bedoel ik

daad begonnen om daadwerkelijk in de poli-

daarmee? Net zoals vijftig jaar geleden de

tiek van betekenis te zijn en te blijven, maar

voorlieden van kvp, arp en chu begonnen

het werd onder de inspirerende leiding van
Piet Steenkamp een bron van inspiratie.

b
o
e
k
e
n

Nadat de actie van onderop ‘Wij horen bij
elkaar’ de laatste beslissende stoot gegeven
had, was het cda niet meer te stuiten en
bleek het een enorm instrument om elkaar

Marga’s erfgoed geeft
CDA mogelijkheid eigentijds
te denken

en jongeren te inspireren. ‘God gaf ons de
kracht om iets uit te dragen van de Liefde en

na te denken over de vorming van een cda,

de Rechtvaardigheid’, zou Marga Klompé

zouden voorlieden van het cda nu kunnen

zeggen. Die inspiratie en het politiek-maat-

gaan nadenken over de noodzaak om ge-

schappelijke succes gaven ons vleugels.

sprekken te beginnen op weg naar een po-

Marga Klompé had wel een punt met

litieke beweging of partij voor al diegenen

haar angst voor het machtsdenken. Precies

die zich willen laten inspireren door geloof

die ‘we rule the country’-mentaliteit lag ten

en spiritualiteit en die menen dat dit appel
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vruchtbaar en democratisch kan zijn.
Het cda is inspiratie gaan ontberen. Dat
komt doordat de partij zich nu baseert op
een exclusief joods-christelijke erfgoed en
op dat alleen – en dat terwijl het cda juist

over hoe wij in de politiek en democratie
‘iets uit kunnen dragen van de Liefde en de
Rechtvaardigheid’.
* * *
In 1985 overleed Marga. Voor mij veel te

bloei kende omdat over en weer andersden-

vroeg. Wat had ik nog graag het Handvest

kenden als inspirerend werden ervaren.

van de Aarde met haar gedeeld, en ook onze

Zouden wij zo’n avontuur niet opnieuw

gemeenschappelijke toekomst (Our Com-

moeten aangaan? Een gesprek beginnen met

mon Future) met duurzaamheid en diversi-

hen die zich verbonden weten met andere

teit om inhoud te geven aan onze gemeen-

religies, spiritualiteit en levensbeschou-

schappelijke lotsbestemming.

wingen; niet ‘van God los’? Richting Marga
Klompé hoop ik dat ‘God ons de kracht
geeft’ om opnieuw het gesprek aan te gaan

Marga was én no-nonsense én vleesgeworden ethiek.
Een prachtige biografie!
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