
 

Herdenking van de heer Dr. Wilhelmus Johannes 
Schuijt 
 
Op 13 april jongstleden is op 99-jarige leeftijd Wilhelmus Johannes 
Schuijt overleden. Hij was van 1971 tot 1977 lid van de Eerste Ka-
mer voor de KVP, de Katholieke Volkspartij. 
 
Wim Schuijt - geboren in Amsterdam – studeerde, na werkzaam te 
zijn geweest als fabrieksarbeider en onderwijzer, Franse taal- en 
letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 
1946 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in de lette-
ren en wijsbegeerte. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij de hoofdredacteur van het 
illegale verzetsblad Christofoor. Voor zijn activiteiten in de oorlog 
kreeg hij in 1953 een hoge Amerikaanse onderscheiding. Na de oor-
log was hij vijf jaar wetenschappelijk medewerker bij de parlemen-
taire enquêtecommissie ‘regeringsbeleid 1940-1945’ van de Tweede 
Kamer. Na een periode als journalist en correspondent in Parijs voor 
dagblad ‘De Tijd’ alsmede voor de KRO, koos hij in de jaren vijftig 
voor de politiek. In de jaren zestig was hij daarnaast onder andere 
vice-voorzitter van de katholieke vredesbeweging Pax Christi. 
 
Wim Schuijt was als volksvertegenwoordiger actief in de Tweede 
Kamer (met enkele zeer korte onderbrekingen van 1956 tot 1971), 
in de gemeenteraad van Den Haag, in het Europees Parlement en 
tenslotte in de Eerste Kamer. Voor zijn partij heeft hij in het parle-
ment ruim twintig jaren het woord gevoerd. Hij stond bekend als 
een voorvechter van internationale samenwerking en bovenal van 
Europese eenwording. In 1957 was hij een van de woordvoerders 
van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goed-
keuring van het EEG-Verdrag. In de Eerste Kamer was hij voorzitter 
van de commissie buitenlandse zaken en vice-voorzitter van de 
commissie Europese Samenwerkingsorganisaties. Zijn zetel in het 
Europees Parlement heeft hij bijna twee decennia mogen bekleden. 
In de jaren zeventig werd hij bovendien vice-voorzitter van het Eu-
ropees Parlement.  
 
In zijn maidenspeech in deze Kamer in 1972 schetste Win Schuijt 
zijn visie op Europa en de Europese uitdagingen. Hij sprak over een 
scala van onderwerpen, zoals de noodzaak van een Europese Mone-
taire Unie, het gevaar van  Europa als economische reus maar poli-
tieke dwerg, het belang van een versterkte communautaire demo-
cratische legitimatie, de plicht regeringen van landen die zijn voor-
bestemd lid te worden van de Europese Gemeenschap – hij noemde 
onder andere Turkije - te houden aan de in de verdragen genoemde 
democratische beginselen, en over de klimaatuitdaging. Hij onder-
streepte tevens dat het onderwijs de jeugd mede op de nieuwe Eu-
ropese realiteiten diende voor te bereiden: “Hoezeer ik ook over-
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tuigd ben, dat de “culturele originaliteit” van iedere natie, ja zelfs 
haar culturele soevereiniteit bijdraagt tot de culturele verscheiden-
heid die eigen is aan het Europese cultuurpatroon, ik ben toch van 
mening dat door de totstandkoming van de Europese Gemeenschap 
een nieuwe dimensie is toegevoegd aan het maatschappelijk leven, 
die harmonisch in de vorming van de jonge burger behoort te wor-
den ingevoegd.” 
 
Ik wil niet nalaten te vermelden dat 12 Juni 2007 voor hem een bij-
zondere dag moet zijn geweest toen hij de installatie van zijn doch-
ter als lid van deze Kamer bijwoonde.  
 
Wim Schuijt is verschillende malen onderscheiden. Hij was onder 
andere Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, drager van de 
Amerikaanse onderscheiding Medal of Freedom, Ridder in het Franse 
Légion d’Honneur en Commandeur in de Italiaanse Orde van Ver-
diensten. Wij gedenken met dankbaarheid wat hij voor de Kamer, 
voor ons land en voor Europa heeft betekend. De familie wensen wij 
steun toe bij het verwerken van hun verdriet. Ik verzoek u om een 
moment van stilte.  


