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Lieve lezers, 

Om te beginnen een antwoord op de veel gestelde vraag ‘of ik de volgende vier  doorga’. Dat is niet 
het geval. De Eerste Kamer is inspirerend, maar levert een druk bestaan op. In deze levensfase wil ik 
meer tijd voor mijn privéleven, zeker nu ik ga oppassen op mijn pasgeboren kleindochter Vera.  
Maar tot 4 juni, wanneer de nieuwe senaat aantreedt,  zal ik nog volop genieten van de inkijk die het 
senatorschap mij biedt in de politieke wereld.   
Zo ontdekte deze maand het woord knikje. ‘Sorry?’ Vol vraagtekens keek ik naar de ministeriele 
assistent die mij dit woord toevoegde. Lichtelijk vermoeid legde hij het uit. Het staat wel in het 
regeerakkoord, maar er is niet intensief schriftelijk over gecommuniceerd. De akkoordsluiters 
hadden bij deze tekst slechts geknikt. Dus dan is het minder bindend en mag inbreuk gemaakt 
worden op de gewoonte dat een regeringspartij rekening houden met wat er over een onderwerp in 
het regeerakkoord staat.  

Zo’n  knikje speelde een rol bij de wetsontwerpen waar ik de afgelopen weken mee bezig was: online 
gokken en de privatisering van Holland Casino. Onderwerpen die mij snel vertrouwd hebben gemaakt 
met de gokwereld; met spelers, casino’s, de sportweddenschappen en de loterijen. Tegenwoordig 
gokt de burger vooral via internet. Zo’n 1 miljoen Nederlanders doen er aan mee. Sommige spelers 
worden bedonderd en krijgen hun winst niet uitbetaald, anderen raken zodanig verslaafd dat hun 
leven een warboel wordt. Voor dat alles komt nu een regeling. Wij van d66 menen dat dit nodig is, 
maar de christelijke partijen vinden het vreselijk. Gokken is zondig, dus dat ga je toch niet regelen?  
‘U hebt toch gezien hoe dat bij de prostitutie uitpakt!’ riep een zeer gelovige senator mij toe in het 
debat. Kennelijk veronderstelde hij dat ik in de prostitutie werkte? Ik moest hem teleurstellen. Op de 
publieke tribune, die vol zat met breed geschouderde mannen uit de gokwereld, klonk gesmoord 
gelach. Met een rood hoofd droop hij af. 
Voor bewindslieden valt het ook niet altijd mee. Minister Dekker liep drie dinsdagen te lobbyen in de 
wandelgang voor zijn wetsontwerpen en toch bleven de senatoren tot diep in de avond antwoorden 
eisen op de meest uitlopende vragen. Uiteindelijk werd de vergadering geschorst en bleef hij balend 
achter. Ik heb hem moed ingesproken. ‘Het is echt beter zo, volgende week is iedereen weer rustig.’ 
Dat bleek gelukkig te kloppen.  

Ik vond het wel een beetje vreemd dat ik opeens prijzen kreeg van loterijen die mij jarenlang hebben 
verwaarloosd. Of was het toch gewoon geluk? Je moet ermee oppassen. Elke partij heeft zijn eigen 
gedragscode over cadeaus. Alleen de PVV doet daar niet aan mee. ‘Wij hebben geen code nodig, 
want wij hebben een moreel kompas.’  

Nou ja, volgend weekend naar Boekarest voor een congres van de Europese politie. Eens horen hoe 
het daar met de integriteit zit.  

De week daarop mag ik aan de slag met de  afschaffing van Majesteitsschennis. Ik heb nog geen 
aanbiedingen gekregen  van Paleis Noordeinde.  

 

 


