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In memoriam 

dr. George Puchinger 

(1 april 1921 - 15 september 1999) 

PROF.DR. H.E.S. WOLDRING 

Als iemand later zou vragen 'Wie was Puchinger?', dan zouden er heel verschil

lende antwoorden kunnen komen. Op straat, ergens in Brabant, had een onwe

tende voorbijganger van hem kunnen denken: daar gaat meneer pastoor. Aan de 

Koningin Emmakade in Den Haag beschouwde men hem ongetwijfeld als een 

'heer van stand'. In restaurant Keyzer aan de Amsterdamse Van Baerlestraat 

kende men hem als een aangenaam causeur, die niet eerder dan met sluiting

stijd opstapte. In zijn kamer in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit was hij 

de breed georienteerde historicus en niet zelden dominante gesprekspartner. 

Puchinger was een interessante man, die zijn kennis- doorspekt met talloze 

anekdotes- graag doorgaf aan anderen. Van een gesprek met Puchinger stak je 

altijd iets op; er vie! iets te leren! Als verteller over de geschiedenis was hij inspi

rerend, als dominante gesprekspartner soms vermoeiend. Als zodanig heeft hij 

velen voor zich ingenomen en anderen van zich verwijderd. 

Voor biografische bijzonderheden verwijs ik naar de bundel opstellen, getiteld 

'Achter den tijd' (1986), die Puchinger werd aangeboden ter gelegenheid van zijn 

65ste verjaardag . .J. Lever, W.K. van Dijk, G.A. Wagner en]. de Bruijn belichten 

Puchinger als scholier in Zeist, student in Utrecht, geschiedschrijver van de 

'Koninklijke' (Shell) en directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor 

het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit. Andere auteurs beschrij

ven zijn werk op het gebied van geschiedenis, theologie, literatuur en politiek. 

In elke bibliotheek in ons land zal men in de auteurscatalogus de naam van 

Puchinger vele malen tegenkomen. Ik stip dit alles slechts aan; de boeken, bro

chures en honderden artikelen die op zijn naam staan zijn te vee! om te noe

r11en.' 

Kritisch publicist 

Op deze plaats is het gepast Puchinger te gedenken als een politiek gelnteres

seerd en geengageerd historicus en publicist. Van 1978 tot 1980 was hij lid van 

de redactie van Antirevolutionaire Staatkunde. In die jaren publiceerde hij inter

views met de ministers van het kabinet-Van Agt-Wiegel, die later in boekvorm 
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verschenen onder de titel In gesprek met het kabinet-Van Agt (1980). In 1981 

publiceerde hij in Christen Democratische Verkenningen interviews met de 

informateurs en formateurs van het tweede kabinet-Van Agt. Een paar jaar later 

volgde zijn boek over Nederlandse minister-presidenten van de twintigste eeuw 

(1984) en de Briefwisseling Kuyper-Idenburg (1985). Reeds eerder had hij op basis 

van uitgebreide gesprekken de biografie Tilanus vertelde mij zijn leven (1966) 

gepubliceerd. Nog steeds interessant zijn de interviews over Hergroepering der 

partijen (1968). Ook zijn boeken over Drees (1976), Schermerhorn (1977) en 

Zijlstra (1978) waren op interviews gebaseerd. Hij heeft er nooit een geheim van 

gemaakt, dat vooral het boek over Zijlstra hem veel moeite had gekost. Hij wilde 

namelijk iets begrijpen van het werk van een econoom die in de financieel-eco

nomische en politieke wereld, nationaal en internationaal, een rol van betekenis 

speelde. En dat viel hem (hij was allesbehalve econoom) niet mee. 

Hoewel Puchinger kritische vragen kon stellen, was kenmerkend voor zijn 

manier van interviewen, dat hij zijn gesprekspartners altijd tot hun recht liet 

komen. Puchinger kon op zo'n manier interviewen, dat de ondervraagde voor de 

lezers dichterbij kwam; men kon met de betreffende persoon kennismaken en 

hemlhaar beter leren kennen. 
Puchinger was niet alleen een goed interviewer, maar ook ienund die scherp 

kon analyseren. In dit verband denk ik aan zijn bespreking in Antirevolutionaire 

Staatkunde (1978) van Ed van Thij~s Dagboek van een onderhandelaar over de 

kabinetsformatie van 1977. Vlijmscherp analyseerde hij hoe en waarom Den Uyl 

in die tijd zijn hand had overspeeld en de PvdA buiten de regering was gebleven. 

Hartstocht 

Hoewel Puchinger niet leed aan een gebrekkig ontwikkeld gevoel van eigenwaar

de, kon hij zijn zwakheden en tekortkomingen eerlijk erkennen. Maar hij was 

een doorzetter en hij werd gedreven door De hartstocht van de ware geschied

schrijver (1978), zoals de titel van één van zijn vele brochures luidt. Die harts

tocht heeft hem ook bezield bij het onderzoek naar en het schrijven van de drie 

dikke delen over Colijn en het einde van de coalitie. Het eerste deel diende in 

1969 als zijn proefschrift aan de Vrije Universiteit. In het woord vooraf van de 

proefschriftuitgave (helaas niet opgenomen in de handelseditie) citeert hij de 

woorden van Boutens, die typerend zijn voor hem als historicus en vooral als ver

teller van de geschiedenis: 
Al leeft gij eeuwen, uit al lust en kwelling 

Blijft enkel van u over een vertelling ... 

Zorg als een wijs man voor een schoon verhaal! 

Zijn duurzaamheid zal zijn uw oordeelvelling. 

Over die duurzaamheid kunnen we (nog) niet spreken. Elke geschiedschrijving is 
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voorlopig en elk oordeel over die geschiedschrijving evenzeer. Met inachtneming 

van die voorlopigheid lijkt het mij op dit moment echter ten volle verantwoord 

te zeggen, dat Puchinger belangrijke bijdragen heeft geleverd aan de beschrij

ving en analyse van de Nederlandse parlementaire geschiedenis in de twintigste 

eeuw. 

Hoogtepunten in Puchingers leven zijn ongetwijfeld geweest de toekenning van 

de academiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (1996) en de Kuyper Award die hij ontving van Princeton 

Theological Seminary (1998). Hij kreeg wetenschappelijke en internationale 

erkenning voor zijn werk als gereformeerd historicus; en dat was hij voluit. 

Mijns inziens wel eens wat te veel, wanneer hij de gereformeerde traditie leek te 

romantiseren. 

Naar aanleiding van zijn boek over De jonge Kuyper (1987), het eerste deel van 

een (helaas onvoltooide) meerdelige biografie die hem voor ogen stond, vertelde 

hij mij dat Kuyper (na zijn theologie studie in Leiden) als jong predikant in Beesd 

nog eens college liep bij de gereformeerde boeren in de Betuwe. Zij zouden hem 

in de gereformeerde leer hebben onderwezen. Het leek me wat overdreven. 

Eigen weg 

Kuyper is wel met die gereformeerden in gesprek gegaan - mensen met een pië

tistisch en soms mystiek geloof in oud-gereformeerde trant. Pietje Baltus (een 

jonge vrouw die slechts zeven jaar ouder was dan Kuyper) is de meest spraakma

kende vertegenwoordigster van die groep geworden, omdat zij hem aanvankelijk 

niet eens een hand wilde geven. Er is zoiets als een Pietje Baltus-mythe ontstaan; 

zij zou een bekering bij Kuyper hebben bewerkt. Kuyper heeft zich echter tot dat 

type geloof nooit bekeerd en Pietje Baltus c.s. zijn nooit bij Kuyper naar de kerk 

gegaan; zij bleven trouw aan hun eigen conventikel. De confrontatie met die 

gereformeerden heeft hem ongetwijfeld aan het denken gezet, maar vervolgens 

is hij zijn eigen theologische weg gegaan. Kuyper heeft later in zijn Confidentie 

(1873) die gereformeerde dwarsliggers in Beesd geprezen, omdat zij hem het 

'licht' hadden doen zien. Mijns inziens gaf Kuyper van zijn 'bekering' in Beesd 

een verklaring achteraf en gaf hij in die verklaring een romantisch-vertekend 

beeld. In de tijd dat Kuyper zijn Confidentie schreef, was hij bezig met het mobi

liseren van zijn aanhang, de 'kleine luyden'. Om zijn verbondenheid met die 

mensen te tonen maakte hij goede sier met een verhaal over eenvoudige gelovi

gen die hem, de jonge doctor, tot bekering hadden gebracht, maar hij wist dat 

Pietje Baltus c.s. niet tot zijn aanhang gerekend wilden worden. Dat Kuyper (veel 

later) in zijn werkkamer een foto van Pietje Baltus als oud geworden vrouw had, 

kan worden begrepen als een herinnering aan de confrontatie met haar voor wie 

hij respect had, maar met wie hij het oneens was en oneens is gebleven. 
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Puchinger gaf echter geen krimp, maar het charmante van hem was dat hij het 

gesprek wilde voortzetten en dat ook deed. Hoe vaak wordt er niet gezegd, ook 

onder universitaire collega's: 'Daar moe ten we nog eens over doorpraten', maar 

het gebeurt zelden of nooit. Puchinger liet zijn gesprekspartners echter niet los. 

Waar het hem ten diepste om ging was, dat hij de geloofsstrijd die Abraham 

Kuyper en Pietje Baltus hadden gevoerd herkende. Daarin was hij een kuyperi

aan in de goede zin van het woord: hij kon op een intellectuele manier over 

geloof, kerk en oecumene spreken, maar evenals Kuyper kende hij ook en vooral 

de spirituele kern ervan. Daarom had hij een open oog voor de oecumenische 

beweging en kon hij er actief in participeren. Daarom had hij een sterk besef van 

de eindigheid van het aardse !even en van een !even in religieuze afhankelijk

heid. Daarom kon hij spreken over een conflict dat iemand met zijn God kan 

hebben en, zoals in het oudtestamentische verhaal over Jacob wordt verteld, met 

God moet worstelen. Aan het eind van ons gesprek las hij een door hemzelf 

geschreven gedicht voor, waarvan ik de laatste regels in herinnering houd: 'Zij 

die aan de Jabbok staan f herkennen elkaar'. 

Prof dr. H.E.S. Wold ring is hoogleraar politiekc filosofic a an de Vrije Universitcit in 

Amsterdam en lid van de CDA-fractie in de Ecrste Kamer. 
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Zie Ribliografie van dr. G. P!lchingcr 1937-1996 door dr. G. Harinck met een 

inleiding van prof. dr.]. de Bruijn. Amsterdam: VU uitgeverij 1996. 

GEDACHTEWISSELING OVER 'DE ONMACHT VAN DE BURGER' 

Wim Hoogendijk, van 1968 tot 1975 directeur van de dr. Abraham 

Kuyperstichting, publiceerde onlangs zijn boek 'Onze verwarrende wereld en 

wij '. Het boek vormt de neerslag van overpeinzingen bij de politieke, kerkelij

ke en maatschappelijke actualiteit waarin wij thans !even. Het thema van 

Hoogendijks boek is een thema dat ook in het CDA en zijn fracties in de volks-

vertegenwoordiging sterk leeft. 
Hoe kunnen wij de burger weer greep geven op de ontwikkelingen in 

zijn ofhaar directe leefomgeving en in de wijdere samenleving als geheel? Op 

welke wijze kunnen de inspiratiebronnen van een multiculturele samenle

ving aangeboord worden om tot nieuwe impulsen in de politiek te komen? 

Sprekers zijn: drs. Herman Kaiser • Wim Hoogendijk • Gerrit Braks • Jan 

Peter Balkenende • Kees Klop 
Wij nodigen u graag uit op vrijdag 31 maart 2000 in het Kuyperhuis, 

dr Kuyperstraat 5, 's-Gravenhage. Aanvang 14.00 uur, sluiting 17.00 uur. 

Aanmelden kan bij het WI: telefoon 070 3424874 of e-mail Wi@bureau.cda.nl 
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