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‘De ratio is een ontzaglijk 
krachtig wapen’ 

Interview met Jan Terlouw

d o o r :  v i n c e n t  v a n  s t i p d o n k 

In het najaar van 2011 werd Nederland een minister rijker. 
Jan Terlouw werd door IKV Pax Christi benoemd tot minister 
van Vrede. De politicus-wetenschapper-schrijver is 80 jaar, maar 
nog geenszins uitgewerkt. Ik spreek hem in het World Forum in 
Den Haag, waar hij net een zaal van 450 jongeren ademloos 
heeft laten luisteren naar zijn redevoering over Duurzaamheid. 
Jan Terlouw is een man van het woord. In alles klinkt een 
pragmatisch rationalisme door. Zijn energie is indrukwekkend, 
zijn overvolle agenda afschrikwekkend: ‘Ik ben niet geschikt voor 
achter de geraniums’.

Jan Terlouw heeft al drie levens achter de rug. Dertien jaar lang deed hij natuurwe-
tenschappelijk onderzoek. Daarna werd hij schrijver van beroemde en bekroonde 
jeugdboeken zoals Koning van Katoren, Briefgeheim en Oorlogswinter. Ook was 
hij medeoprichter van D66 en voor die partij raadslid, minister, lijsttrekker, senator 
en Commissaris van de Koningin. Inmiddels is hij al 15 jaar met pensioen, maar hij 
leeft nog altijd volgens Jean-Paul Sartres adagium: een mens is de som van zijn 
daden. Jan Terlouw doet veel. 

U bent minister van Vrede. Ooit hadden we een minister van Oorlog, later werd dat Defensie en nu 
slaat de slinger door naar Vrede. Niemand is tegen vrede, waarom is er dan toch altijd oorlog?
‘We onderkennen te weinig dat er nog geen 30.000 jaar mensen op aarde zijn met 
taal, communicatie en regels en dat we daarvoor zo’n 2 miljoen jaar als primaten 
leefden. Ons DNA komt nog altijd voor zo’n 98% overeen met dat van apen. Alle 
primitieve driften die in die beesten zitten, zitten ook in ons. Frans de Waal liet 
zien dat chimpansees problemen oplossen met geweld, en bonobo’s met seks. Wij 
mensen doen het zo’n beetje beiden.’

‘Chimpansees gebruiken geweld, bonobo’s seks. 
Wij mensen gebruiken beiden’

Onder redactie van drs. V.P. van Stipdonk
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‘Ikzelf ben een wis- en natuurkundige die analytisch kan denken, maar ik ben ook 
gewoon iemand die er op zou slaan als iemand mijn kind bedreigt. Ik voel die pri-
mitieve driften in mij. We voeren oorlog op basis van emoties, bezit, eten en macht. 
De mens trekt zich alleen iets aan van de lange termijn als hij zijn verstand inscha-
kelt. Dat is wat we extra hebben: het verstand dat onze primitieve driften moet 
beteugelen. Niemand heeft belang bij oorlog. Een oude Chinese wijsgeer zei: wie 
ten oorlog trekt kan niet zaaien en niet oogsten’. 

‘We kunnen een oog met laserstralen repareren en een gaatje graven op Mars. Dat is 
heel geavanceerd, maar dat werkt alleen als we de emoties uitschakelen. Een weten-
schapper moet ontdaan van emoties, religie en politiek zijn werk doen. Volstrekt 
objectief. Dan is de mens tot ongelofelijke prestaties in staat.’ 
 

Wetenschap zonder emoties

‘Een wetenschapper die zijn emoties niet uitschakelt, maakt zijn werk waardeloos. 
Een mooi voorbeeld is de Rus Lysenko, die in de vorige eeuw de erfelijkheidsleer 
van Mendel verwierp omdat die niet paste in het communistische gedachtegoed. 
Hij bedacht een marxistisch-‘wetenschappelijke’ benadering, en dat broddelwerk 
heeft de Sovjet Unie wetenschappelijk gezien jarenlang op achterstand gezet. 
Wetenschap die wordt vervuild door politiek, is geen wetenschap meer. Als weten-
schap puur analyse is, zonder emoties, dan sta je versteld van de prestaties.’ 

Toch verliet Jan Terlouw eind jaren ‘60 na dertien jaar fundamenteel natuurkundig 
onderzoek de wetenschap om de politiek in te gaan, en werd hij recent - 45 jaar 
later - minister van Vrede, een symbolische maar desalniettemin politieke functie. 
‘De wetenschap kan een eind komen in de analyse van hoe we vrede kunnen berei-
ken, maar we moeten uiteindelijk naar de politiek toe om het te verwezenlijken.’

‘Het primaat van de vrede’

In zijn inaugurele rede zei de minister van Vrede dat we worden geregeerd door het 
primaat van het geld, niet van de vrede. ‘Het primaat van de vrede, dat kunnen we 
ons helemaal niet voorstellen. Het zou geweldig zijn als we zeggen: vrede komt 
eerst en daarna kijken we hoe we zo welvarend mogelijk kunnen zijn. Wat zou het 
fantastisch zijn als je al die kosten – afgezien van het lijden – van wapens zou 
omzetten in welvaart en onderwijs. Maar we kunnen het niet. De primitieve 
instincten nemen het daarvoor te makkelijk over.’
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Als hij minister van Vrede zou zijn in een echt kabinet, zou Terlouw een Vredes-
toets invoeren, zoals de huidige Milieueffectrapportages bij grote plannen aange-
ven wat het betekent voor de natuur. ‘Zo’n vredestoets zou dan nagaan wat een 
voorgenomen besluit betekent voor de wereldvrede. Dat is het eerste wat bij me 
opkomt. Maar het is een virtueel ministerschap, voor IKV Pax Christi.’ 

Vechten voor vrede

Terlouw is niet religieus en geen lid van het IKV. ‘Toen ze mij benaderden zei ik: 
godsdiensten hebben zoveel kwaad gedaan, zoveel oorlogen veroorzaakt, maar ik 
kan het jullie niet weigeren. Als er nu dan toch een religieuze organisatie is die 
alleen maar voor de vrede gaat en ik kan daar aan bijdragen, dan moet ik dat doen. 
Maar mijn volgende boek heet “Hoed u voor mensen die iets zeker weten”. Daar 
horen heel wat godsdienstigen bij.’

‘Hoed u voor mensen die iets zeker weten’
 
Hij vermoedt dat ze hem vroegen om zijn jeugdboeken. ‘Die ademen vrede uit. 
Mijn laatste – en waarschijnlijk allerlaatste - jeugdboek heet Zoektocht in Katoren. 
Daarin zoekt een jongen, Koss, een verdwenen kind en komt daarbij in het dorpje 
Cnocke en Spalk. In Cnocke maken ze wapens die ze exporteren naar het zwarte 
buurland El-Ende en daar schiet men elkaar aan flarden. Een deel van het wapen-
opbrengst gaat naar mensen in Spalk die daarmee de huizen en de gewonden in El-
Ende gaan oplappen. Koss blaast een munitietrein op om dat te stoppen, wordt 
gepakt en komt voor de rechter. De rechter heeft volledig begrip voor Koss, die met 
zijn actie mensenlevens heeft gered, maar de wet verbiedt het. Koss moet dus vijf 
jaar gevangenisstraf krijgen en zijn vijf helpers ieder een jaar. De onorthodoxe rech-
ter bedenkt dat de straf verdeeld moest worden, zodat ze allemaal een jaar zouden 
krijgen. Daarop roept iemand vanaf de tribune: mevrouw de rechter, ik voel mij 
ook verantwoordelijk, dus deel het door zeven. En dan roept er iemand: deel het 
door acht. De rechter stelt daarop de uitspraak een week uit en krijgt die week 
50.000 mailtjes van mensen die ook willen meedoen. Als de zes jaar wordt gedeeld 
door al die mensen, resteert er per persoon een uur gevangenisstraf. De rechter 
geeft uiteindelijk iedereen een uur huisarrest op zaterdag van tien tot elf uur.’

‘We zijn allemaal medeverantwoordelijk voor dergelijke misstanden en wonder-
lijke wetgeving. Dus dit vond ik wel een mooie oplossing. Vanwege dit soort boe-
ken hebben ze me denk ik gevraagd.’
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Vrede wordt vaak een staat van evenwicht, rust maar ook stilstand genoemd. Er zijn dan ook denkers 
die zeggen dat strijd en conflict niet alleen zijn ingebakken in de mens, maar ook de motor achter ont-
wikkeling zijn. Dat is de kern van het marktdenken maar ook van de leer van Darwin. 
‘Dat is zo. Ik kan niet ontkennen dat oorlog ook heel inspirerend en stimulerend 
kan zijn. Het streven naar betere wapens is een bron voor nieuwe technologische 
ontwikkelingen. De microgolven in de magnetron komen regelrecht uit de mili-
taire radar. Oorlog geeft enorme actie. Maar het is een beetje zielig dat dit het grove 
middel van destructie vereist. Ik houd best van goede meningsverschillen, vecht ze 
maar uit, maar niet met geweld. Dan is het middel erger dan het kwaad. Een beetje 
strijd, op het voetbalveld of zo, dat is heel stimulerend hoor.’

Drie achtergronden

Zijn lijst met (neven)functies is indrukwekkend van omvang en diversiteit. Hij ver-
vulde en vervult voorzitterschappen voor onder meer Toneelgroep De Appel, Com-
missie Bioterrorisme, Leprastichting, Muzische Vorming, Nederlandse Orde van 
Administratie-Accountants, Adviescommissie Orgaandonaties en Twente Compu-
terland. Hij publiceert regelmatig artikelen en boeken en is een veelgevraagd spre-
ker. ‘Ik heb drie achtergronden: wetenschap, politiek-bestuur en schrijven. Het 
gebeurt zo vaak dat men iemand nodig heeft voor twee van die eigenschappen en 
dan komen ze bij mij uit. En ik kan geen nee zeggen. Ik ben opgevoed als calvinist 
met een groot plichtsbesef. Als er iets op mijn pad komt, vind ik dat ik daar iets 
mee moet doen. Gelukkig houd ik er van problemen op te lossen, maar het element 
plicht zit er ook in.’

‘Ik vind het gevaarlijk achter de geraniums’

Maar het is druk, erg druk. ‘Ik heb gisteren de hele dag een congres voorgezeten 
over dierenwelzijn en ’s avonds voor 100 vrouwen in Winterswijk een toespraak 
gehouden over het combineren van schrijverschap en wetenschap. Ik kwam ’s 
nachts na elven thuis en vroeg me toen wel af waarom ik dat in vredesnaam toch 
doe. Zojuist heb ik voor 450 jonge mensen over duurzaamheid gesproken. Maan-
dag ga ik naar Overbetuwe om een bestuurlijk conflict te helpen oplossen. Zo is er 
elke dag wat. Ik heb een soort activiteitsvirus denk ik. Ik ga door zolang de mensen 
het vragen. Ik vind het gevaarlijk achter de geraniums. Daar wil ik helemaal niet 
zitten.’
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Jan Terlouw had een politieke bliksemcarrière. Hij zat voor Democraten ‘66 nog 
geen jaar in de gemeenteraad van Utrecht toen hij in 1971 in de Tweede Kamer 
kwam. Daar werd hij binnen twee jaar fractievoorzitter en vervolgens zeer succesvol 
lijsttrekker en vice-premier. ‘Dat zit hem waarschijnlijk in zeggingskracht. Als je 
gemakkelijk spreekt, snel tot de kern doordringt en dat een beetje samenhangend 
en analytisch kunt brengen, dan maak je indruk. En dingen helder te zeggen is niet 
mijn zwakste punt.’ 

Welsprekend, goed luisterend

‘Mijn vader was dominee en hij sprak heel gemakkelijk en goed. Ik zag dat hij daar 
indruk mee maakte, niet alleen op de kansel maar ook bij vergaderingen, bruilof-
ten en partijen. Je hebt een enorme voorsprong als je de dingen helder kunt vertel-
len op een manier waardoor mensen naar je willen luisteren. Ik ben dat als student 
hard gaan oefenen en zocht allerlei voorzitterschappen. Mensen draaien vaak een 
beetje om de kern heen. Ik probeer goed te luisteren wat iemand echt bedoelt. Dan 
kun je, als je daarop oefent, voor zo’n persoon zeggen wat hij bedoelt.’

Mensen praten, maar vergeten vaak te luisteren. ‘In mijn jeugdboek Koning van 
Katoren moet hoofdrolspeler Stach een reeks problemen oplossen om Koning te 
worden. Zijn eerste probleem is in Decibel, waar vogels de mensen doof maken 
door hun geschreeuw. Die mensen luisteren niet meer naar elkaar, ze hebben alle-
maal oordoppen op. Stach is de eerste die luistert wat ze te zeggen hebben. Nadat 
hij heeft geluisterd zegt hij: nou het is heel eenvoudig, jullie hebben me allemaal 
een element aangedragen. Hij koopt een toongenerator. De vogels proberen boven 
het geluid daarvan uit te komen, en telkens maakt Stach een hogere toon, tot de 
stembanden van alle vogels knappen.’

‘Ik heb bijna een jaar van mijn leven 
in kabinetsformaties doorgebracht’

Terlouw gaat bemiddelen in een bestuurscrisis in de gemeente Overbetuwe. Eerder 
deed hij dat in Deventer, Renkum en Hilversum. ‘En ik heb bijna een jaar van mijn 
leven in kabinetsformaties doorgebracht, zeven maanden in ‘77 en nog eens drieën-
halve maand in ’81. Ik ben een soort vakman geworden op dat gebied. Je moet 
iedereen spreken en de gevoeligheden proberen te vinden. Ik vermoed dat als ik in 
Overbetuwe goed luister naar alle betrokkenen, het probleem kan worden opgelost 
door zaken die ze zelf aandragen.’
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Naast goed luisteren is welsprekendheid van groot belang. ‘Mijn vader was een 
zwaar gereformeerde dominee. Ik weet zeker dat hij tijdens zijn preken helemaal 
overtuigd was van de waarheid van zijn woorden. Maar als hij van de kansel af was, 
kon ik alles met hem bespreken en bestond er geen absolute waarheid. Dat was heel 
mooi. Daarom ben ik geen Jan Wolkers of Maarten ’t Hart geworden met een hekel 
aan godsdienst. Mijn vader zei nooit: foei, bid op je knieën, of zo. Hij zei: ja, dat 
zijn vragen waar we mee zitten.’

‘Daarom ben ik geen Jan Wolkers 
of Maarten ’t Hart geworden’

Jan Terlouw heeft dat zelf ook. ‘Ik houd van het woord. Als ik zoals net sta te spre-
ken voor 450 jongelui dan geloof ik absoluut dat ik de waarheid spreek. Maar als ik 
van dat podium afstap dan is er weer twijfel en is alles bespreekbaar. Het heeft iets 
met optreden te maken. Je moet de zaal proberen te hébben, te pakken. Het is een 
kunstvorm die je bij sommige politici ziet. Ik vind dat belangrijk. Het zal wel een 
erfenis van mijn vader zijn. Het heeft iets van prediken: overtuigen door de kracht 
van het woord.’ 

Milieulabelsprong

Terlouw zet zich ook in voor de natuur. Daarvoor staat zelfs een prijs van € 10.000 
op zijn naam. De Jan-Terlouw-innovatieprijs wordt uitgereikt door Kiemt, een 
organisatie die duurzaamheidsinnovaties in Oost-Nederland bevordert. ‘Een beetje 
gênant, ik dacht dat je voor zoiets dood moest zijn.’ Mirjam de Rijk, destijds direc-
teur Stichting Natuur & Milieu, sprak in een eerder interview in deze rubriek over 
de vraag hoe je milieubescherming van de grond krijgt. Zij stelde dat de overheid 
het economisch lucratief moet maken dat bedrijven werken aan een beter milieu. 
Terlouw wil verder gaan. ‘Economische prikkels zijn niet genoeg, duurzame ener-
gie moet verplicht worden. Als de energiebedrijven verplicht worden volgend jaar 
allemaal 10% te investeren in duurzame energie en 15% over drie jaar, dan gebeurt 
dat wel. Als ze het allemaal tegelijk moeten dan kan het die ondernemingen echt 
niets schelen. De energie wordt wat duurder maar dat geeft niet, als er maar een 
gelijk speelveld is. Maar de overheid begint er niet aan. De politiek heeft heel vaak 
verschillende – meestal irrationele - aspecten waardoor het toch niet lukt.’

‘Duurzame energie moet verplicht worden’
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‘De overheid stelt nu al eisen aan alles wat gemaakt of verkocht wordt, zoals het 
verbod op kinderarbeid of giftige stoffen. De overheid kan ook strenge eisen stellen 
aan woningen. Meer dan 40% van alle energie gaat zitten in de bebouwde omge-
ving. Stel dat verplicht wordt dat een huis dat in de verkoop gaat een milieulabel-
sprong maakt, dan moet de verkoper investeren om minder energie te gebruiken. 
Dat huis wordt misschien 5.000 euro duurder - daar kan de overheid misschien nog 
wat in tegemoet komen - maar als iedereen dat moet, is dat verkeerd? 

Ik heb jarenlang in Den Haag bepleit dat die onzinnige overdrachtsbelasting moet 
worden ingezet voor de isolatie van zo’n huis, maar kreeg te horen dat het geld niet 
kon worden gemist. Nu wordt die belasting verlaagt naar 2%, zonder daaraan ook 
maar een eis te verbinden. Puur om de woningmarkt los te trekken, wat trouwens 
niet werkt. Dat is een gemiste kans. De werkloosheid in de bouw is enorm. Wat 
kun je dan beter doen dan een milieulabelsprong verplicht te stellen voor verkoop? 
Je helpt bouwvakkers aan het werk, de investering wordt vrijwel terugverdiend 
door de besparing op de energierekening, en je haalt de milieudoelstellingen. Maar 
ze doen het niet, daar word ik heel treurig van.’

Samenbindend koningschap

Hij heeft nog meer plannen voor Nederland. ‘In mijn boek “Hoed u voor mensen 
die iets zeker weten” komt ook een hoofdstuk over het koningschap. Ik kan als 
democraat niet voor het erfelijk koningschap zijn, maar ik vind wel dat het koning-
schap een belangrijke rol speel in Nederland. In tegenstelling tot mijn partij, vind 
ik het wèl goed dat de koningin bij de kabinetsformaties betrokken is. Het moet 
iemand van niveau zijn, die niet bij een politieke partij hoort. Nou vind die maar 
eens. Nu hebben wij er een: de koningin, laat die dat dan ook voorzitten. Er komt 
echt geen kabinet uit dat de Tweede Kamer niet wil.’ 

‘De koningin moet bij de formatie een rol blijven vervullen’

Terlouw vindt wel dat de koningin uit de regering moet, omdat dat niet past in de 
democratie. ‘Maar dan moeten we niet praten over een ceremonieel koningschap, 
dat is onjuist en denigrerend. Ook een koning die niet in de regering zit vervult een 
belangrijke functie, bij staatsbezoeken, culturele manifestaties en bij rampen. Dat 
noem ik een samenbindend koningschap, dat is veel meer dan ceremonieel. Nou ja, 
dat zegt verder niemand dus dat zal de pers wel opvallen als het in dat boek komt te 
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staan. Verder gaat dat boek over van alles. Er staan naast deftige toespraken ook 
sprookjes en gedichtjes in.’

Een rol van betekenis

Sinds zijn pensionering in 1996 doet hij alleen nog wat hij leuk vindt. ‘Ik moet iets 
kunnen dóen, bij voorkeur iets nieuws. Vraag me voor iets wat ik nog nooit heb 
gedaan en ik doe het. Laatst vertelde ik journalist Guido Lavalaye dat ik nog nooit 
als acteur in een film had gespeeld. Prompt nodigde hij me uit een klein rolletje te 
spelen in zijn speelfilm Intens. En ja, dat doe ik dan. Ik moet het resultaat nog zien, 
maar ik vond het leuk. Ik sta constant op het podium mezelf te spelen en mocht nu 
even iemand anders spelen.’

Wat wilt u verder nog doen of bereiken? U ontvangt continu verzoeken om adviezen, artikelen en 
lezingen, maar wat staat nog op uw persoonlijke geheime wensenlijst? 
‘Niet zo veel. Als mijn mini-filmrolletje goed uitpakt zou ik graag een keer een gro-
tere rol spelen in een film. Maar verder heb ik niet zoveel wensen. Ik heb de hele 
wereld al afgereisd. Ik hoef niet zoveel meer, gewoon doorgaan met nog een beetje 
nuttig zijn. En nog meer literaire concerten geven met het Orion-ensemble waarin 
mijn dochter Pauline speelt, dat doe ik heel graag.’

‘Gewoon doorgaan met nog een beetje nuttig zijn’ 

‘Ik deed zoiets voor het eerst als Commissaris van de Koningin in Gelderland. Ik 
moest spreken op de traditionele nieuwjaarsreceptie maar ik vond die standaard-
verhalen nogal saai. Dat ben ik toen met muziek erbij gaan doen en dat viel gewel-
dig goed. Nu doe ik dat met het Orion-ensemble. Stel, ik heb aangenomen een 
lezing over architectuur te houden, dan zeg ik: ik wil geen PowerPoint meenemen 
maar musici. Dan schrijf ik een lezing en stuur die naar Pauline. Zij zoekt er 
geschikte muziek bij en dan maken we er samen een geheel van. In dat geval onder-
steunt hun muziek mijn lezing. Soms is het andersom, dan luisteren we samen 
naar muziek die we prachtig vinden en verzin ik daar een verhaal bij.’

U hecht sterk aan ratio, aan het beteugelen van emoties en komt over als een rationeel en weldenkend 
mens. Daar begon ons gesprek ook mee: de ratio is het extraatje dat de mens onderscheidt van dieren. 
Maar muziek heeft toch niet veel met ratio van doen?
‘Nee dat is vooral emotie, natuurlijk. Ofschoon: alle grote kunstenaars zijn ook 
rationeel. Die gebruiken hun hersens ook, maar daarnaast hebben ze heel sterke 
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emoties. Ik vind ratio echter niet het belangrijkste in het leven. Liefde, humor, 
kunst en voor sommige mensen geloof, dat zijn de echt belangrijke dingen. Maar 
de ratio is een ontzaglijk krachtig wapen om de dingen op een goede manier te 
doen.’
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