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Dag goede vrienden, 
 
Af en toe wil ik jullie informeren over de mijn belevenissen als senator.  
 
Hoe leg ik het uit aan het Volk, vraag ik me geregeld af. Ingewikkelde procedures en 
onleesbare stukken vliegen uw volksvertegenwoordiger om de oren. Alles moet ook nog 
eens geregeld in die ene dag per week. Aanstaande dinsdag lijkt een overzichtelijke dag te 
worden met de Algemene Beschouwingen bij de Begroting. Ik ben benieuwd. Wordt het een 
kwestie van ‘zitplicht’ of blijft het me boeien? Onze fractievoorzitter heeft zojuist zeven 
pagina’s beschouwing op onze computers geslingerd. Het ziet er doortimmerd uit, maar 
zeven pagina’s voorlezen is best lang en dan zijn wij nog niet eens de fractie met de meeste 
praatminuten. Ik heb maar een hotelkamer besteld.  
Gelukkig zitten de groene bankjes prima. Als vers lid heb ik bovendien een iPad gekregen en 
die mag mee de zaal in. Ik heb al gezien hoe andere senatoren dat soms doen: af en toe 
instemmend knikken en verder door met hun email correspondentie. 
 
Op de iPad ontvang ik ook bericht over de werkzaamheden der Vaste Commissies. Ik zit in 
Justitie en Veiligheid. Wij blijken tussen de Beschouwingen door een vergadering te hebben, 
waar wij een mening mogen geven over het Belediging van staatshoofden, Engelstalige 
rechtspraak, Digitaal Europa en het Europees programma Rechten en Waarden. Om die 
mening te krijgen moet ik vijftien onderliggende stukken lezen. De vergadering duurt tien 
minuten. Gezien het aantal leden heb ik dus één minuut voor mijn mening. Efficiënter kan 
het niet.  
Het geheim achter deze werkwijze is, dat de senaat vooral een schriftelijke opererend 
gezelschap is. Mijn eerste inbreng staat deze keer ook vermeld in het door de griffie 
geschreven Verslag inzake de Wijziging van de Wet op de Kansspelbelasting. Ik heb over die 
wet een paar intelligente vragen gesteld. Lach niet, ik heb er inmiddels best verstand van. 
Plus dat ik mijzelf geleerd heb hoe je als Eerste Kamerlid niet het werk van de Tweede Kamer 
over moet doen, maar je focussen op wat nog niet duidelijk is.  
Heb je dan geen stafmedewerkers? Nee, de fractie mag rekenen op één medewerkster, die 
het vele regelwerk doet. Verder zijn wij voor de inhoud geheel op onszelf aangewezen. Ik 
snap nu ook waarom er zo veel hoogleraren in de senaat zitten, die zijn gewend zich op 
inhoud te storten. Het levert ook gesprek op niveau, heerlijk.  
De Senaat wordt daarom ook wel de leukste sociëteit van Nederland genoemd. Het is er 
gezellig, goed van eten en drinken en je spreekt nog eens iemand.  
Voorlopig ben ik dus niet voor het opheffen van de Eerste Kamer.  
 
Voor het overige nieuws: www.eerstekamer.nl. 


