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CIV Verkiezing van een Voorzitter 

D  BRIEF VAN HET LID LINTHORST 

Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Abcoude, 27 juni 2013 

Geachte Eerste Kamerleden, beste collega’s, 

Graag stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. 
In deze brief licht ik mijn kandidatuur nader toe. 

Met een onderbreking van vier jaar ben ik nu veertien jaar met veel plezier 
lid van deze Kamer. 
Het lidmaatschap van deze Kamer is naar mijn oordeel één van de 
mooiste politieke functies. Het is werk dat gericht is op de inhoud: het tot 
stand brengen van goede en uitvoerbare wetgeving. Dat gebeurt veelal in 
de luwte, waardoor partijpolitieke overwegingen hier minder een rol 
spelen. De woordvoerders in deze Kamer trekken regelmatig samen op. Ik 
vind dat een waardevol aspect van het werk in deze Kamer. De focus op 
de inhoud wordt versterkt door het feit dat het lidmaatschap van de 
Kamer een nevenfunctie is. Onze invalshoek is daarmee breder dan «Den 
Haag». Uiteraard moeten Kamerleden transparant zijn over wat zij doen, 
maar de voorzitter mag met gepaste trots uitdragen dat de leden van dit 
huis met beide benen in de samenleving staan. 

De Eerste Kamer is altijd een politiek orgaan geweest en zal dat ook altijd 
blijven. Maar de partijpolitieke druk op dit huis zal de komende jaren 
toenemen. Dat kan de toegevoegde waarde die deze Kamer heeft 
aantasten. Een belangrijke taak voor de voorzitter acht ik dat hij of zij zich 
inzet om de eigenstandige positie van de Eerste Kamer, het toetsen van 
wetgeving, te bewaken. De voorzitter kan de Kamerleden ondersteunen in 
hun taak door ervoor te zorgen dat de procedures eerlijk en als bedoeld 
verlopen. Vervolgens is het natuurlijk aan de Kamerleden zelf om invulling 
aan hun functioneren te geven. 

Het vertegenwoordigen van de Kamer in binnen- en buitenland is een 
belangrijk onderdeel van het takenpakket van de voorzitter. Als voorzitter 
van de commissie Koninkrijksrelaties heb ik verschillende delegaties 
geleid en ontvangen. Ook heb ik de Kamer vertegenwoordigd bij 
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bijzondere gebeurtenissen, zoals de viering van het vijfentwintigjarig 
bestaan van Aruba als autonoom land binnen het Koninkrijk. Bij de 
vertegenwoordiging van de Kamer naar buiten legt iedere voorzitter zijn 
of haar eigen accenten. De nadruk die ik zou willen leggen is het uitleggen 
en uitdragen van het belang van de parlementaire democratie, en de rol 
van de Eerste Kamer daarbinnen, ook aan kinderen en jongeren. Tijdens 
mijn lidmaatschap van deze Kamer heb ik verschillende malen met veel 
plezier meegewerkt aan de «Derde Kamer», een project gericht op 
leerlingen van basisscholen. 
Naast de representatieve verplichtingen die de voorzitter heeft zie ik het 
voorzitterschap vooral als een dienende functie. Gericht op het handhaven 
en zo mogelijk verhogen van de kwaliteit van de beraadslagingen, op het 
tot hun recht laten komen van alle partijen en op het zo goed mogelijk 
faciliteren van het ondersteunend personeel. 

Een bijzondere uitdaging ligt voor mij in het gegeven dat in de komende 
twee jaar de viering van 200 jaar Koninkrijk, inclusief de Caribische 
eilanden, op de agenda staat. Ik ben mij er zeer van bewust dat er 
verschillende opvattingen leven over het Koninkrijk. Het is mijn ambitie 
om van deze viering een gebeurtenis te maken waar alle partijen zich in 
kunnen herkennen. Ik denk dat ik daar in de zes jaar dat ik nu voorzitter 
ben van de commissie Koninkrijksrelaties de nodige ervaring mee heb 
opgedaan. 

Ik ben van veel commissies lid (geweest): Vrom, Sociale Zaken, OCW, 
VWS en Koninkrijksrelaties. Door mijn ruime ervaring in de senaat heb ik 
bovendien geleerd staatsrechtelijk te denken en te handelen. 

Ik zou het een eer vinden om deze Kamer de komende jaren te mogen 
leiden. De diversiteit aan partijen in deze Kamer is groot. Dat is waardevol. 
Het weerspiegelt de veelstemmigheid in de samenleving. Als u mij tot uw 
voorzitter kiest zal ik boven de partijen staan en zal ik proberen recht te 
doen aan alle fracties. Daarbij zal ik mij inzetten om de functie van deze 
Kamer, het toetsen van wetgeving op consistentie, uitvoerbaarheid, 
handhaafbaarheid en rechtszekerheid, te bewaken en te bestendigen. 

Met vriendelijke groet,
Marijke Linthorst
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