
Herdenkingstekst Alis Koekkoek dinsdag  �� april ���� 

 

Ik verzoek u allen te gaan staan� 

 

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van 

onze collega� Alis Koekkoek� op �� april jl� Hij was lid van deze 

Kamer voor het CDA sedert �# juni $##% en  heeft het 

lidmaatschap van de senaat helaas slechts kort kunnen uitoefenen� 

Na een jaar al heeft hij de vergaderingen van deze Kamer niet 

meer kunnen bijwonen vanwege de ziekte die hem uiteindelijk fataal 

is geworden� Afgelopen zaterdag hebben velen� ook uit deze 

Kamer� hem de laatste eer bewezen�  

 

Zijn rechtenstudie volgde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam� 

waar hij in �+,� promoveerde op een vergelijkende studie naar de 

rol van partijleiders bij kabinetsformaties in West Europa� Drie jaar 

later� op %/0jarige leeftijd� werd hij aan de toenmalige Katholieke 

Hogeschool� later de Katholieke Universiteit van Tilburg� hoogleraar 

staats0 en bestuursrecht� Zijn Brabant en zijn universiteit bleef hij 

trouw� Hij typeerde zichzelf graag als “een gereformeerde koekoek 

in een katholiek nest”� Zijn constante stroom van publicaties deed 

niet af aan de kwaliteit ervan en betroffen een breed spectrum van 
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terreinen� Internationale wetenschappelijke erkenning ondervond hij 

in $##% met zijn benoeming tot lid van de International Academy of 

Comparitive Law� 

 

Hij was zeer betrokken bij zijn partij de ARP� later het CDA� blijkens 

vele lidmaatschappen9 onder andere van de partijraad� de 

commissie modelgemeenteprogramma� de redactie van het blad 

Bestuursforum en de Stichtingsraad van het Wetenschappelijk 

Instituut� Tot �+�$ was hij vier jaar gemeenteraadslid in Tilburg� In 

de landelijke politiek zette hij zijn schreden voor eenzelfde periode 

vanaf �++; als lid van de Tweede Kamer� Daar kreeg hij landelijke 

bekendheid vanwege zijn lidmaatschap van de parlementaire 

enquêtecommissie Opsporingsmethoden� Hij is steeds een gewild 

commentator gebleven op radio en tv vanwege zijn gave om 

ingewikkelde zaken op een heldere en beminnelijke manier uit te 

leggen� Een van de vele In Memoriams stelde zelfs� dat Alis zich 

had ontwikkeld tot het staatsrechtelijk geweten van politiek en 

samenleving� Behalve het staatsrecht had het onderwijsrecht zijn 

warme belangstelling� Van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs 

was hij een krachtig pleitbezorger� Zijn deskundigheid en 

scherpzinnigheid werden niet alleen door geestverwanten geroemd� 

Vasthoudend was hij ook� 
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In deze Kamer was Alis Koekkoek woordvoerder onderwijs en 

justitie en tevens lid van de bijzondere commissie voor de JBZ0

raad� In zijn maidenspeech sprak hij bij de behandeling van het 

wetsvoorstel Experimenten Kiezen op Afstand over de behoefte aan 

politiek leiderschap in deze tijd de volgende woorden9 “Geen leiding 

van leiders die meedeinen op de golven van het populisme� maar 

leiders met visie die de kiezers meekrijgen om het Nederland en 

het Europa van morgen een beetje rechtvaardiger te maken dan 

vandaag� Politieke visie� ideologie zo u wilt� heeft niet afgedaan 

maar blijft broodnodig”� Een bevlogen man� wiens maatschappelijke 

en ook kerkelijke betrokkenheid bleek uit zijn lidmaatschap van  

talloze besturen� commissies en verenigingen� Een man� die zich 

geïnspireerd en gedragen wist door zijn geloof� 

     

Wij zullen zijn gaven van hoofd en hart missen� Wij herinneren zijn 

beminnelijkheid� zijn warme� integere persoonlijkheid� zijn 

deskundigheid� Zijn vrouw en kinderen� voor wie hij er altijd was� 

wensen wij alle kracht toe om dit zware verlies te dragen� 

 

Ik geef thans het woord aan de Minister0President� 

 

 



 4

 

 

 

 

 


