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Met leedwezen heeft de Eerste Kamer kennisgenomen van het bericht van 

overlijden op 29 januari jl. van het oud-lid van deze Kamer dr. Guus 

Zoutendijk. Hij maakte van  1971 tot 1987 voor de VVD deel uit van deze 

Kamer, vanaf 1980 als fractievoorzitter.  

 

De heer Zoutendijk was actief als wetenschapper, ondernemer en politicus. 

In zijn eigen woorden: “ik heb van alles wát gedaan en het voorrecht gehad 

op alledrie die terreinen in de frontlinie mee te draaien”. In de wetenschap 

was hij werkzaam als  hoogleraar, aanvankelijk in de numerieke wiskunde, 

later in de mathematische besliskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. In het 

bedrijfsleven werkte hij eerst bij Shell. Later werd hij lid respectievelijk 

voorzitter van de Raad van Bestuur van de Verzekeringsgroep Delta Lloyd. 

Daarnaast bekleedde hij diverse functies in adviesorganen van overheid, 

wetenschap en bedrijfsleven. Zo was hij b.v. lid van de Adviesraad voor 

Wetenschaps- en Technologiebeleid, maakte hij deel uit van de 

Staatscommissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer en was hij 

bestuurslid van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 
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In 2003 ontving hij de Audrey Hepburn-trofee voor zijn verdiensten als 

voorzitter van de Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten en het 

Nederlands Paralympisch Comité. 

In zijn partij was hij o.a. voorzitter van de werkgroep over de bevindingen van 

de Club van Rome en vanaf 1971 tot aan zijn overlijden lid van het 

curatorium van de professor Telders Stichting. Het hoofdbestuur van zijn 

partij kende hem in 1987 de Thorbeckepenning toe voor zijn bijzondere inzet 

voor de VVD en het liberalisme. 

 

In deze Kamer was hij voor zijn fractie woordvoerder voor onderwijs, 

wetenschapsbeleid, economische zaken, sociale zaken en Antilliaanse zaken. 

Hij was voorzitter van de vaste commissie voor het wetenschappelijk 

onderwijs en wetenschapsbeleid en voorzitter van de vaste commissie voor 

Nederlands-Antilliaanse zaken.   

 

Tijdens zijn maidenspeech in 1972 bij de behandeling van het wetsvoorstel 

Centrale Persoons Administratie zei hij onder meer het volgende: “De 

computer kan een zeer belangrijk hulpmiddel worden om deze 

gecompliceerde maatschappij beter te bestuderen. (….). Gezien de snelle 
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technologische ontwikkelingen op dit terrein zal aan ad hoc wetgeving niet 

geheel te ontkomen zijn, maar voor wij deze kleine stapjes gaan nemen 

moeten wij zeker zijn dat wij niet de verkeerde kant op gaan. Afweging van 

de belangen van het individu, van zijn recht op privacy tegen de belangen 

van de gemeenschap, is geen eenvoudige zaak”. 

 

Met dit citaat dat aan actualiteitswaarde niet heeft ingeboet gaf hij blijk van 

zijn vooruitziende blik en gewogen oordeelvorming.  

 

Wij zullen ons Guus Zoutendijk herinneren als een bescheiden, integere en 

bedachtzame persoonlijkheid die zijn vele talenten op diverse terreinen van 

het maatschappelijk leven inzette. Een wijze man met heldere en scherpe 

analyses. Een vakkundig bestuurder ook. Met grote persoonlijke inzet en 

toewijding bleef hij tot het laatst toe betrokken bij ontwikkelingen in de 

samenleving en die in het liberalisme. Voor zijn inzet voor de publieke zaak 

zijn wij hem dankbaar. 

 

Zijn familie wensen wij de kracht toe dit verlies te dragen. 
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