
Aan de orde is de herdenking van het oud�lid der Eerste kamer prof� mr� 

I�A� Diepenhorst� 

 

Met leedwezen heeft de Eerste Kamer kennisgenomen van het bericht van 

overlijden op �� augustus jl� van het oud�lid van deze Kamer prof� mr� I�A� 

Diepenhorst� Hij maakte$ aanvankelijk$ voor de ARP en later voor het CDA 

deel uit van deze Kamer van �()� tot �(*) en van �(+� tot  �(,�� Van �(), 

tot �(*) maakte hij deel uit van de Huishoudelijke Commissie� 

Hij was woordvoerder voor justitie en onderwijs�  

 

De loopbaan van prof� Diepenhorst stond in dienst van de publieke zaak�  

Behalve lid van deze Kamer$ minister van Onderwijs en Wetenschappen en 

lid van de Tweede Kamer$ was hij ook twee periodes rector magnificus en 

daarnaast hoogleraar algemene staatsleer en parlementaire geschiedenis 

aan de Vrije Universiteit� 
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Vele publicaties heeft hij op zijn naam staan over uiteenlopende 

onderwerpen3 christelijke politiek$ humanisme$ kerk en communisme$ 

reclassering$ commerciële televisie en de moderne oorlog� 

 

Hij was in diverse nevenfuncties actief$ o�a� bij de onderwijsraad$ op het 

gebied van de zending$ bij de vereniging voor blinden$ slechtzienden en 

meervoudig gehandicapten “Barthimeus”� Ook was hij voorzitter Interkerkelijk 

Contact in Overheidszaken$ medewerker van het weekblad Elsevier$ en radio 

columnist en tv�forumleider bij de NCRV� Televisiekijkend Nederland kende 

hem vooral van laatst genoemde activiteit waarbij zijn woorden3 ‘rechts van 

mij$ voor de kijkers links’ een gevleugelde uitspraak werd� 

  

Wie prof� Diepenhorst eenmaal voor het eerst had horen spreken zou zijn 

sonore enigszins gedragen stemgeluid niet licht vergeten� Kenmerkend waren 

zijn lange zinnen waarin : zoals een In Memoriam het stelde : de 

Statenbijbel en het wetboek elkaar ontmoetten�  Hij was een meester in de 
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retoriek$ een taalvirtuoos met verfijnde humor� Ook een veelgevraagd spreker 

in den lande� 

 

Van onze Kamer is hij bijna �) jaar lid geweest� Aan deze zijde van het 

Binnenhof voelde hij zich duidelijk meer op zijn plek dan aan de overkant� 

Het speet hem dan ook zeer dat zijn partij hem in �(,� niet opnieuw 

kandideerde voor de senaat� Over het belang van het senatorschap schreef 

hij o�a� het volgende$ ik citeer3 ‘Steeds zal aan spitse$ parlementair�

staatsrechtelijk even gebalanceerde als besliste senatoren behoefte bestaan 

en hun optreden strekt buiten kijf het publieke leven ten profijt’� Tot zover dit 

citaat� 

 

Met hem is een kundig en stijlvolle senator en daarnaast een erudiete 

wetenschapper heengegaan� 

De Eerste Kamer gedenkt prof� Diepenhorst met dankbaarheid en respect� Hij 

heeft zijn gaven van hoofd en hart vele jaren achtereen ten dienste gesteld 
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van de publieke zaak� Zijn familie wensen wij de kracht toe dit verlies te 

dragen� 

 

Ik verzoek u enkele ogenblikken stilte in acht te nemen� 

 


