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Op 6 mei jongstleden is op 84-jarige leeftijd Ton van Boven overleden. Hij was 

lid van de Eerste Kamer voor de VVD van 1980 tot en met 1981 en van 1982 tot 

en met 1995. 

 

Ton van Boven studeerde geschiedenis aan de universiteit in Leiden. De 

onderwijsinstelling waaraan hij evenwel zijn ziel zou schenken, was het Maerlant 

Lyceum in Den Haag. Het was zijn middelbare school, toen het nog het Tweede 

Gymnasium heette. Na zijn studie keerde hij er terug als leraar geschiedenis en 

staatsinrichting, welke functie hij zou vervullen van 1952 tot 1970. In dat jaar 

werd hij rector van het Maerlant Lyceum. Dat zou hij blijven tot 1983. Ton van 

Boven gold als een begenadigd leraar en een geliefd rector. Dat laatste mag 

blijken uit het feit dat voor hem een afscheidsfeest werd georganiseerd van drie 

dagen, bij welke gelegenheid zijn leerlingen hem vroegen te beloven dat hij nog 

wel de diploma’s zou blijven uitreiken. Zoals de Haagsche Courant het ter 

gelegenheid van zijn afscheid verwoordde: “Hechter konden de banden van een 

rector met een school nauwelijks zijn.”  

 

Daarnaast was Ton van Boven actief in de politiek. Hij was lid van de VVD vanaf 

haar oprichting in 1948. Binnen de VVD vervulde hij verschillende 

bestuursfuncties. Hij was onder andere voorzitter van het Liberaal Democratisch 

Centrum, voorzitter van de VVD Kamercentrale Den Haag, lid van het 

hoofdbestuur van de VVD en lid van de partijraad. Voor zijn verdiensten binnen 

de partij ontving hij in 1972 de allereerste Thorbeckepenning.  
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In de Eerste Kamer was hij o.a. de VVD-woordvoerder voor Onderwijs. Enkele 

malen ook huldigde hij een minderheidsstandpunt. Zoals op de laatste dag van 

zijn lidmaatschap, op 6 juni 1995. Hij stemde – evenals het D66-lid Mertens – als 

enige van de eigen fractie tegen een wetsvoorstel tot invoering van een 

prestatiebeurs voor studenten. Het wetsvoorstel werd geheel onverwacht 

verworpen met één stem verschil, 35 tegen 34 voor.  

 

Ton van Boven is voor zijn werkzaamheden onderscheiden. In 1982 als Officier in 

de Orde van Oranje-Nassau en in 1994 als Ridder in de Orde van de Nederlandse 

Leeuw. Voordat hem in deze Kamer de versierselen behorende bij de laatste 

onderscheiding werden opgespeld, werd hij getypeerd als een ‘eigenzinnige heer 

van stand’. In dezelfde toespraak werd daaraan toegevoegd: “Maar soms ook 

met onvermoede ‘progressieve’ trekjes, bijvoorbeeld in zijn verbeten strijd voor 

toetreding van vrouwen in zijn rotary club.” Als leraar en rector bracht Van 

Boven veel leerlingen tot de politiek, waaronder de huidige voorzitter van de 

VVD-fractie in de Tweede Kamer die nog regelmatig zijn oude leermeester 

bezocht. Dat hij niet alleen  vraagbaak en leermeester was voor mensen buiten 

zijn familie blijkt uit de tekst van de overlijdensadvertentie: “Na een op vele 

gebieden tot op het laatst zeer werkzaam leven is gestorven mijn dierbare man, 

onze zorgzame vader en onze alles wetende opa.”  

 

De Eerste Kamer is Ton van Boven dankbaar voor wie hij was en wat hij heeft 

bijgedragen aan onze samenleving. Moge dit een steun zijn voor zijn familie bij 

het verwerken van haar verdriet. 

 

Ik verzoek u om een moment van stilte. 


