
 
 

1 
 

 

Docentenavond Maatschappijleer, 14 februari 2019 

 

Spreekpunten voor welkomstwoord door de heer Anne Flierman, 
Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal  

 
 

 Van harte welkom in de plenaire zaal van de Eerste Kamer 
 

 Wist u dat deze zaal in de 17e eeuw is gebouwd als 
vergaderzaal voor de Staten van Holland en Friesland? 
 

 Dat dat in de Gouden Eeuw was, is duidelijk te zien aan de 
rijkdom waarmee deze zaal is versierd 
 

 Met als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt het plafond 
 

 Daar zijn de verschillende handelspartners van de Staten in 
vensters rondom uitgebeeld 
 

 In het midden één uitzondering: niet de handelspartners, maar 
een groepje kinderen kijkt naar binnen 
 

 Deze ‘Kinderen van Staat’, zoals ze zijn genoemd, dienden er 
waarschijnlijk voor om de politici van toen eraan te herinneren 
dat zij besluiten namen voor de toekomst van de kinderen 
 

 En dan is het bruggetje naar het leraarschap snel gemaakt 
 

 Als docent bent u immers ook dagelijks betrokken bij de 
toekomst van een hele grote groep jongeren 
 

 Zelf ben ik van oorsprong leraar Geschiedenis, dus bekend met 
uw werk 
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 Wat ik in mijn verdere carrière altijd heb onthouden van de 

jaren voor de klas is dat je als leraar nooit even een minuutje 
uit het raam – of naar het plafond – kunt staren, dan ben je 
voor de rest van het jaar bezig de orde te herstellen 
 

 In sommige andere vakgebieden ligt dat wel anders, dan is er 
na die minuut helemaal niets veranderd… 
 

 Nog even terug naar deze zaal 
 

 Na de grondwetswijziging van 1848 waarin onder andere was 
opgenomen dat de vergaderingen van de Eerste Kamer 
openbaar moesten zijn, verhuisde de Senaat van de 
Trêveszaal, in het huidige ministerie van Algemene Zaken, 
naar deze zaal. Hier was genoeg ruimte voor publiek 
 

 De zaal werd echter ook nog steeds gebruikt door Provinciale 
Staten  
 

 Dat betekende dat vanaf dat moment de Eerste Kamer op 
dinsdag en de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 
woensdag in deze zaal vergaderden 
 

 Dat heeft tot 1975 geduurd. In dat jaar vertrokken de 
Provinciale Staten van Zuid-Holland definitief uit dit gebouw 
 

 Tegen die achtergrond is de verbondenheid tussen de 
Provinciale Staten en de Eerste Kamer op deze plek bijna 
tastbaar 
 

 Want, het zal u niet ontgaan zijn, volgende maand, op 20 
maart, zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten (én de 
Waterschappen) 
 

 Op 27 mei kiezen de nieuwe Provinciale Staten vervolgens de 
leden van de Eerste Kamer 
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 Het zijn spannende verkiezingen, voor zowel Provinciale Staten 
als voor de Eerste Kamer 
 

 Ook nu merk je dat de uitdagingen waar de Provinciale Staten 
voor staan, zoals de klimaatopgave en de infrastructuur, 
overschaduwd worden door de impact van de 
verkiezingsuitslag op de samenstelling van de Eerste Kamer en 
daarmee op de verhoudingen in de nationale politiek 
 

 In hoeverre stemmen mensen langs de lijnen van de nationale 
politiek of kiezen ze toch provinciaal?  
 

 Dat dilemma hangt over de verkiezingen heen, en je kunt daar 
als provinciaal politicus in de verkiezingscampagne last van 
hebben 
 

 In dit licht is het opmerkelijk dat de staatscommissie voor het 
parlementair stelsel geen wijziging van de manier van 
verkiezen van de Eerste Kamer heeft voorgesteld 
 

 Zo zou de ‘oude’ manier van verkiezen - tot 1983 -, waarbij de 
Senaat steeds voor een derde deel werd vernieuwd een 
dempend effect kunnen hebben op die relatie die er nu bestaat 
 

 Overigens hebben wij als Eerste Kamer afgesproken dat we 
eerst de reactie van de regering op het rapport afwachten, 
voor we zelf met een reactie komen 
 

 Dat betekent natuurlijk niet dat wij alle discussies erover niet 
met grote belangstelling volgen. Vanavond eveneens. 
 

 Ik wens u dan ook een succesvolle bijeenkomst toe! 

 

 


