
Dr. Jan Peter Balkenende 
Max Weber, a neves vallásszociológus, egyik tanulmányában a politikáról, mint hivatásról írt. Ugyancsak tőle 
tudjuk, hogy ez az eredendően egyházi kifejezés a reformáció hatására terjedt el az evilági foglalkozások 
megnevezésére is. Napjainkban, amikor a politika és hivatás egymástól nagyon távol kerülni látszik, a 
református szociál-etikának kötelessége, hogy felfedezze azokat a személyiségeket, akiknek elméleti és 
gyakorlati munkásságában ez a kettő szorosan összetartozik. A Holland Királyság miniszterelnöke, Dr. Jan Peter 
Balkenende olyan neves történész, jogász és közgazdász, akinek mind tudományos munkásságában, mind napi 
publicisztikájában jelen vannak a keresztyén politikai és gazdasági etika, így a politikának, mint hivatásnak 
alapelvei.  

Mint történész, pontosan ismeri azokat az évszázados szoros kapcsolatokat, amelyek a holland és a magyar 
népet, a holland és a magyar református egyházakat és egyetemeket, és általuk a két kultúrát összefűzik. A mai 
nap ezekért is szerény köszönet kíván lenni Hollandia miniszterelnökén keresztül az egész holland népnek. 
Kulturális és egyházi kapcsolatainknak most csak két, egyetemünkhöz is kapcsolódó megnyilvánulásáról szólok. 
Először a mairól: bölcsészettudományi karunkon a néderlandisztika szakon mintegy százan tanulnak és már 
ennél többen szereztek diplomát. A Hittudományi Karon pedig a két világháború között meghatározó irányzatot 
képviselt Abraham Kuyper tanítványa, dr. Sebestyén Jenő professzor, aki évtizedeken át a Hongarische Heraut 
című holland nyelvű folyóiratban adott tájékoztatást a magyar kálvinizmusról.  

Dr. Balkenende az elmúlt évben vette át princetoni testvér intézményünkben az Abraham Kuyper díjat, melyet a 
református teológia és a közélet kapcsolatát előmozdító kiválóságok számára alapítottak. Dr. Balkenende vállalja 
az egykori teológus, egyházi vezető és miniszterelnök szellemi örökségét is. Az általa alapított Szabadegyetemen 
szerezte diplomáit, 1980-ban a történettudományokból, 1982-ben holland jogból, majd ugyancsak a 
jogtudományokból doktorált a kormányzati szabályozás és a civil társadalom szervezetei témájú 
disszertációjával 1992-ben. 1993-tól 2002-ig az egyetem professzora volt, „a keresztyén szociális gondolkodás a 
társadalomról és gazdaságról” tárgykörben. Az egész holland egyetemi életről is alapos áttekintéssel rendelkezik, 
hiszen 1982–1984. között A Holland Egyetemek Tanácsának jogügyi előadói tisztét töltötte be.  

Dr. Jan Peter Balkenende politikusként a keresztyéndemokrácia elkötelezettje. 1998-ig a Keresztyén Demokrata 
Szövetség irányító testületének volt vezetőségi tagja. 1998. és 2002. között parlamenti képviselő az említett párt 
színeiben, 2001. október 1-től a frakció vezetője. 1982–1998-ig az Amstelveen-i városi tanács képviselője, 1994-
ig a CDA ottani képviselőcsoportjának vezetője.  

Számos társadalmi szervezetnek is vezetőségi tagja, így pl az NCRV hírközlő szervezet kuratóriumának 
elnökhelyettese, a Keresztyén Ügyvédek Egyesületének elnöke, a parlamenti történelmi bizottság tagja.  

2002. július 22-én a róla elnevezett első kormány miniszterelnökévé és az Általános Ügyek Miniszterévé 
nevezték ki, majd a második Balkenende kormányban ugyanezt a tisztet tölti be 2003. május 27 óta.  

Egyetemünk számára megtiszteltetés, hogy Őexcellenciája elfogadja a tiszteltbeli doktori címet.  

In English  
Max Weber, the well-known sociologist of religion, wrote about politics as a vocation in one of his studies. He 
pointed out that it was the effect of the Reformation that the word vocation, originally a clerical term, became 
applied to secular professions as well. Nowadays, when politics and vocation seem to be moving far away from 
each other, those personalities must be recognized by Protestant social ethics who are able to unite the two 
notions both in theory and in practice. Dr Jan Peter Balkenende, Prime Minister of the Kingdom of the 
Netherlands is a distinguished historian, lawyer and economist, whose academic works, as well as public 
speeches represent the principles of Christian political and economical ethics, the principles of politics as a 
vocation.  

As a historian, he is perfectly aware of the old and significant relationship between the people of Holland and 
Hungary, between the Dutch and Hungarian Protestant churches and universities and thus between the two 
cultures. Today I would like to express our gratitude, through the Prime Minister, to the people of Holland as a 
whole as well. Let me mention only two examples of our cultural and clerical contact. First, about the present: at 
the Dutch Department of the Faculty of Humanities, the number of students reaches a hundred, and even more 
students have already graduated. And now, about the past: at the Faculty of Theology, between the two world 
wars, a student of Abraham Kuyper, Prof. Jenő Sebestyén represented a most influential school and published 
articles about Hungarian Calvinism for decades in Dutch, in the journal called Hongarische Heraut.  

Last year Dr Balkenende was awarded the Abraham Kuyper Prize for Excellence in Reformed Theology and 



Public Life at our partner institution in Princeton. Dr Balkenende takes on the intellectual and spiritual legacy of 
the one-time theologian, dignitary of the church and prime minister. He earned his degrees at the Free University 
of Amsterdam founded by Abraham Kuyper, a degree in History in 1980 and in Dutch Law in 1982, followed by 
the completion of his PhD in Law with a disseration on government regulation and civil society organisations in 
1992. He was a professor at the university teaching Christian social thought on society and economics between 
1993 and 2002. He has extensive knowledge of university life since he was a legal affairs policy officer at the 
Council of Universities in the Netherlands from 1982 to 1984.  

Dr Balkenende is a devoted Christian Democrat. He served on the staff of the policy institute of the Christian 
Democratic Alliance until 1998. From 1998 to 2002 he was a member of the House of Representatives of the 
States General for the CDA and the leader of the CDA parliamentary party since 1st of October, 2001. He was a 
member of the Amstelveen Municipality between 1982 and 1998 and the leader of its CDA group until 1994. He 
has also been a member and vice-chair of the board of the broadcasting corporation NCRV, chair of the 
Association of Christian Lawyers, a member of the board of the Parliamentary History Group. On 22nd of July, 
2002 Dr Balkenende was appointed Prime Minister and Minister of General Affairs in the first government to 
bear his name, then he was appointed to the same posts in the second Balkenende government on 27th of May, 
2003.  

Our university is privileged indeed by His presence and it is my pleasure to to award an honorary doctorate to 
His Excellency.  

 


	Dr. Jan Peter Balkenende 
	In English  


