
 

Herdenkingswoord van de Voorzitter van de Eerste Kamer na het overlij-
den van oud-senator dr. G.P. Hoefnagels (1927 – 2011) tijdens de plenai-
re vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 6 december 2011. 
 
Op 24 november jongstleden is op 84-jarige leeftijd te Lochem overleden voorma-
lig senator dr. G.P. Hoefnagels. Hij was van juni 1987 tot juni 1995 Lid van deze 
Kamer en maakte deel uit van de fractie van D66. Gedurende deze twee zittings-
perioden legde hij zich vooral toe op de behandeling van wetgeving op het terrein 
van het strafrecht en het beleid van de regering ten aanzien van de Nederlandse 
Antillen. 
 
Gerard Peter Hoefnagels werd op 26 oktober 1927 geboren in Bilthoven als zoon 
van een verzekeraar. Na het behalen van zijn HBS-diploma studeerde hij van 
1945 tot 1949 Indologie en Indisch recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
Aansluitend studeerde hij psychologie aan dezelfde universiteit. In 1957 promo-
veerde hij in de rechtsgeleerdheid. 
 
De combinatie recht en psychologie vormden de basis voor zijn wetenschappelijk 
carrière, aanvankelijk als universitair docent forensische psychiatrie aan de Rijks-
universiteit Utrecht en van 1969 tot 1992 als hoogleraar criminologie aan de 
Erasmus Universiteit. Hoefnagels was ook gezaghebbend op het terrein van 
jeugdrecht, en adviseerde de regering over wettelijke regelingen voor de kinder-
bescherming. Van 1954 tot 1956 was hij adjunct-secretaris van de Raad voor de 
Kinderbescherming. 
 
Toen Peter Hoefnagels zich op 59-jarige leeftijd kandidaat stelde voor de Eerste 
Kamer was hij een erkend auteur van studies op het terrein van criminologie. 
Daarnaast publiceerde hij regelmatig over misdaadpreventie en het jeugd- en 
familierecht. Bij een breder publiek was hij ook bekend als schrijver van enkele 
romans, zoals 'De Vleesheuvel' en 'De Vioolspeler'. In zijn literaire genre verwerk-
te hij waarnemingen die hij deed in de praktijk van onderzoek en advies. 
 
Hij was een overtuigd aanhanger van D66, maar vervulde geen formele functies 
in deze partij. In deze Kamer concentreerde Peter Hoefnagels zich op de porte-
feuille van justitie. Hij was zeer kritisch over voorstellen op het terrein van het 
strafrecht. Overtuigd als hij was van de zinloosheid van straf als correctief in-
strument, drong hij voortdurend aan op matiging van de strafmaat.  
 
Het was Hoefnagels een doorn in het oog dat de overheid met een opeenstapeling 
van uiteenlopende wetten, aanvullende regels en later weer uitzonderingen daar-
op een ondoorzichtig samenstel van regelingen over de burger uitstortte. Met 
name op fiscaal gebied vormde de complexiteit van deels strijdige regels een - 
zoals hij zei - een vorm van uitlokking. In een boekje getiteld 'Mensen, Fraude en 
de Staat', dat in 1987 verscheen, hekelde hij ditzelfde fenomeen op het terrein 
van de sociale zekerheid. 
 



 

 

 

 

 

 2 

In dit huis toonde Peter Hoefnagels zich in vele debatten een fervent pleitbezorger 
voor de belangen van de Nederlandse Antillen. Hij hamerde op de gelijkwaardig-
heid van de bewoners van Curaçao en de Nederlandse Antillen als volwaardige 
burgers van het Koninkrijk. In een debat over een voorgestelde Wijziging van het 
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden op 15 maart 1994, verdedigd door 
minister Hirsch Ballin van Justitie (tevens verantwoordelijk voor Nederland-
Antilliaanse en Arubaanse Zaken) pleitte Hoefnagels voor een gelijkwaardige sta-
tus van de Aruba, de Antillen en Nederland binnen het Koninkrijk. Zestien jaar 
later, op 10 oktober 2010, werd zijn visie werkelijkheid met het van kracht wor-
den van het gewijzigd Koninkrijksstatuut. 
 
Hoefnagels was een taalvaardig debater, met een voorliefde voor spreekwoorden. 
Zijn heldere en doorwrochte analyses werden door zijn fractievoorzitter Eddy 
Schuyer graag gebruikt bij de Algemene en politieke beschouwingen. 
Voor zijn verdiensten is Peter Hoefnagels onderscheiden tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor 
ons land tot steun zijn van zijn Nabestaanden. 
 


